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 210 ١) وهييمم نكل

 لصضاو نم كفيطب الهأو

 الانعلا جلامعي مك ىلا مك

 ىلعنم الو ناوال حربلاو

 مارآلا .تاطصأف تمرام

 ىمر ءاضتقلا نكلو تيمر امف

 ةيلهعي 317 را الك

 انولفقفجو اهل اقدح هلحأو

 ناكف ارمأ كانيع تلواحو
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 : اهعلطم ؛ اينولوب باغ '"1/

 دومهع ىلو ك يلع ممذ ىلو نويلوب بااغاي
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 كانا

 يئاقر اهنم نيأ ! هللا ةّعبِص
 نيسلو 0 ضورلا مثر

 اسم ُنيحايرلا ابرلا ىف تشو

 نيزك ٍنحلب نار لك
 قد ئيخرلألاو ءامسلا ْق مغن

 ءشلا رمز نم .عيبرلا ٌرْون نيأ
 ةشاشبلاو ن 1 0 م

 يش 1 هناوأ ف 0
 2 يد عر
 دبل“ "2و نحلل “كلم

 حلاو ' ةقيقحلاب . هللا َرْمَأ
 5 م ا

 الإ قحلا ىلإ ةم 2

 هنم ٌعَقوُأ ساحنلا فزع نميل

 م 032

 «داوؤف» نم ةياذنع ىبتللظ

 ورافلا» هل هلإلا ىَعر « ىناعرو

 شلاب ٍهْيِبَصَم نم لينلا كِل
 لجنملا هو كلملا ىف وه

 اَزِع ةباينلاب هلا هداز

2 

06 7 
 ( دعس » ةنامأ ىف قحلا ربنم

 » و اننع

 « دعس » لثم ايعاد قرشلا ري مل

 ١ لابجلا سوعر : ناعرلا *

 0 كا ع
 هنانب رحسو هشاقنمو 5

 هذاب نصحت ِهِكْيأ ويط الاتو
 42 هر

 هنادجو ىف بورطلا ىنغتك
 م ها ميم

 هنايق تس ءاذغلل أ

 هناحلأ وأ عيبرلا ىناعم نم

 ؟ هنانفأ ىلع ىوتسا ام اذإ ر

 هناوأ دعب ٍضيرقلا لامجو

 هناجلخ ىلع ةيسركو 6
 هناجلْؤَص ىلع اتفتلاف ةم
 هناطُيش اطخ وأ رعشلا ىدُهب

 ةنازج قو ٍداؤفلا_عاجش ىف

 هنابإ ىف

 عا و
 هللا للظ

 الرب ى ع

 هناش وجرم مويو ؛ ًالفط «َق

7-4 1 

 هناماب هشرع

 هررف -

 هنادوس نم هيعبنم ىلإ 2 18

 ( هنالري) نم نْيتلاهلاب 0ك
 ب

2 ً# 1 

4 « 

 (1)هناعرو هحاطب نم هحمر



 ب ووو

 نإو ليجلاف ليجلا. ءاذغو

 مهبرح تناك لاطبألا ومبهو

 1 يي ل خا اينيلا ىف زخنإاو - نأ
 دي” ىدنع وأ - ىثبا دنع كلن

 نر ران تا 010
 دج يل ىف تنأآ ىرت له

 ربخ نم تلح ايندلا اذإو

 ردي ىف « اًنْيَسُْح» هللا عفد

 تسل دق ىذلا تلّوانت ول

 بأ اي «٠ ىبلقب ناك هرج

 اخ” ةرتف 729 قلق

 ًاناجللا لفطلاك لايجألا سن

 اناوع لهجلا ىلع اهوتش قلم

 اناعأ ريخلا ىلع ريخلا ٌرضاح

 اناكسؤلا اراكدا اها - تمل

 اناسحلا ّركشلا اهزْرَح انلعجف':

 انارتقا ركشلاب _عْنَصلا ليمجك

 اناوُه .تناه ركاش دع تااعو

 اناضتحاو اًقْفِر فاطإألا ديك

 انانَحو اًراذح تدزام هنم

 ؟ ا نيك ب يل

 اناسل ركشلاب كل انتَراو

 ةيكلملا اربوألا راد قيقا ىلا ةديصقلا ىهو لاقو

 اهيف دقعنا ىذلا هركت رمتؤم حاتتفا ةلفح ىف

 ةناَعْيَر ى عيبرلاب اًبحرم
 3 بار 7 0 5

 قعر ل

 اَيشَوَو ِهْيَعَحاَرِب اَيَلَح داع
 4 م 0011 ٠

 رآلا زرط هنانسليط قف فل
: * : 2-6 

 نيبم ٍنويغلا ةنتف رحاس
0 

 ٍيَطلا ىلع داز « ٍلايخلا ىرقبع

 ةيامز «بيطو هراونأبو

 هِناجَرْهِم ىف نامزلا بشو ء َر
 هناتسي ىف ريمألا غم هيف

 هنانج نضْرَعو هرامأ لوط

 هناسليط نم يلا باطت ؛ ض

 هلا 111. الا "لصف

 هناولأ ىف هيلع ضد هك



 ل1 م9نمحل

 اياؤنيجلا اامسيخب ةسوللب, بلقز اهلك: امل لةردقلل سلما

 انه اومن ميادلإ هاكر. بحاجه اكو ذيل
 اناندلا بْرُشلا 0 ادعو .. ىرلا ركز .تنفا لالخ ف

 ايلاويراا درينسلإ ضم لد هدمياجم الهجومي هات أدل
 اهاييكما عاش ريان قشل. نّيودنرصقلاهل فيكن جلل

 ان لمعشمإ اذإ ل مشعل اهقلفانل هازل اهلج | الكل

 انانخدلإ راف تام ةيارلاو نعت رجم لم ايات 5

 ءءء !انيل داش ا د باش ع : دل هب هلامتما ةماذل

 ْ 3 3 «( ةطشل » 2 لي ردي اااعلل#نب ٠ فقل ءاعتخملا

 اناني .رقترلا ,وقتفلا ظ55 0 "دب يرسل

 اننا ربل كلي حربا يستر اكذب رشملا فيرون
 ف |اهمجا ريل, بلطر نسم لقاك امد
 انابألاو اهيلخ ىقللا ت2 انسحم اهيف 1 دعت

 اناريطلا داع ربطلا ,جيبإزب ديال مت 3 ( مهاووإ دب
 انايكو ٌءاقب تطاخ امنإ انيك ان 0 لشت

 غر هلق اةتتلع هذ هب ل ده اانءدر [ئقل ةيجاوو

 ىنزحلا ىو «رهدلا حجم 1 يي ووذ ىموي دقلو

 اهطزيشلي٠ لع. ليولبجلا غل
 ان بطل جوته ريق قال
 ا هثور ادي م تيكا

 كيان اذا -5 همنلاه

 35 للان د ..ذليطراب

 ةيئلأ نين للجد شع

 اهيررقم أمنا هلي ساتلا 3

 اناعطل ًايللستوملا ساما

 اناعتسافت نوع غد ديول د
 جان ااسهاز ةيلملقت اابشمي ةشمر

 هع در نجي ن0
 انف نا نيلكلم» ىضون ف

 اناعيد سظدضوي نأ جنت
 انوإ) رذجلاب ددنملل يامن



 ل يبل سس

 0000 ا
 ىندقت" ىلإ اسك اوغلب ام ادإ ىح « اومدقتو

 ميلا قْرِع جاهو «ةابللا نبل ةيرادشب الغ لوقا بيلغلا قم تلاعب
 مدلاب َكَميدأ َتَعَبَص 1 اهلامِجَنولَكَتَسَك« لاضنلاًموي

 هن يتاج امل ا هي رطبرا , لور نيالا راحل
 يجد ةايبرت را كلاب و لم -- همعبو

 ميتال لادا نيبو هاب ةعور تطأ د هلل تخمر رام

 مونب او ليش عر يح رة 0 ا
 5 4 علل هر اسما هلق يبن ااسسعلب ةبه ل عاج

 ءاقدب ةرقلملاةةئبوجلا يفدوإإ كب لمسار بتاببل يب ركترف داق
 انايبوأ“ الر تلجر امعيلؤرئسونتما اناكميلملقيا ةتلصات#ء ازيرا هلا

 ناهي يللا ابر هن ىدلت < ةيس اذا تلا رطلاولسم

 انايؤت سئس رم اوانل ًارجعلم زج انفتمباا
 انانهخم نايل هيبتا ايرون ت لل ميلي ٠ ايوا

 انادشبزإب ”قيقتح فل جوباجل تَدّدقَذ ل ااهيقيقُي الامم
 امال هباءدر انفجر 0 هقيلادم 1 عاتر دا هي هلباب وتم

 نازل .رخشاب مجبل م نحلا ةيمأ نيف لاطظعبمل
 اناهي وكيل بجبن زاوازح موجة يدي هبيحت_ تعش مخيف !. رماتغفإم

 اناَرتَمْعَ اهلدعت يولع مل ز قفل عت.« ةبيطيا نم اي بط لعل

 انت دهرتخسل مطعمي هكةملعت هميعجب ٠ هيلع: ىلا امك
 اناجلولا يبهر نم قضيبك « ينقرحفلو نب لال قرع النجم

 اناجج ةيراوطي انالامتسلب بمب+ رياح يؤم يؤ بوالين

 نايت سملهتع) لقبا طفيت. لردإاه يس ل هلإ ةنحئضجج



0-000 

 ئكارمحلا ةّيرحلا

 ربمفون "!١ مويب لافتحا ىف تليق

 _ مدلا موي وأ قحلا ناجرهم ىف
 اهئامد رون ٌروتاه ىلع ودبي

 هراهت ردصك ام ٍداهجلا موي
 انك يف مثيلا عت نلط
 امنإو ءامسلا نم لِطْم ال ,

 اهعارو « نوبئاغلا اهاجش دقلو

 اهّتدجو ةايحلا ىلإ ترظن اذإو

 نم ءارمحلا ةيرحلل د ال

 انك. اهتونيأ ولعي ,مسبتا

 هراهن لها ول ,ةوطبلا موي

 ايلابخ تافو « هجم تدب

 هتاسقع :وأ يفثلا ىداوع الول

 ةروص ثداوحلا ناولأ تعمجل

 ترماغف رامغلا ىلإ دالبلا تعد

 تَمسقأو؛ ٍديتعلاىاحلا ٍلعترراث

 مكتت مل ءادهشلا نم ٍجْعُم
 مّرحم لاله ىلع نيسحلا مدك

 مفلا مِستْبُم فاطعألا ليام

 مسْؤَملا ءامس ىف كئالملا ٌرْهَ
 ؟مجنألاو اهووسقأ تاعسار ب

 مالا ءىملا .تيبلاي ليعلم

 متأم بناوج ىلع تأ ان

 مسلبلاك اهحرج در را

 ميلا رغثو لكُشلا مف ولعي

 مصلي 8 ٍلايجألا تّمظنل

 مولا ىرقيلا لايخلا عاب

 منهج باذع نم لاح قنلاو

 ردع ةروص اهيف تلكم
 04 و

 ميكي ١ اظيغتم هتيكحو

 لعُمو فّقتُمب ةّينطو
 دنا

 ىمتحتال هلالج لج هاوسب

 مهتم: ةثالثأ .اهترصنل هك

 للا ىلا تي ف[ ضينلاك

 مجحُم َرَصْيَق لكب ٍراحبلا كِل



 د يفاح
 00 مم

 تدفا ةيباغ ىار اذ نمو
 ع 0

 بزنيعلا ساب ناك ام بيشو

 ةضبن نع ٌرتسلا عفرا ١ (ٌداوف)
 دالبلا" ةدلت م ٍىرما برو

 روحبلا َكلِم اللا َسيِلَو

 لزيت و وضل ذو
 ديلا كتاثب .قم' ةلود كليم

 اهلوطسأ ٌرحبلا لّلج نعل
 انسلا . اند ةلربأ .ءانغ

 هبات (اَيقيرفإ) .رّيخن
 ثوشلا ( رمملا نبا ) ايفو

 اهنّيست ضرألا ىف نّرِس اذإ

 تّيفش الإ ّرصقلا حربت ملف

 كاينعاس ىف ل بكار دنا
 3 ا -

 .مولعلا حورص ىنبتو .طخت

 خيلس اذإ

 اهلاغشأو بوعشلا ةيمج

 ؟ اهلابئر 6 نم تدرف

 اهلازخأ < . ىلا

2 

 اهلاطبأ كدج  مّدقت
 (0)اهلاسنأ هّبنو ع اها
 اهلان نم كلم اهنكلو

 اهلايجأ رصم تضّرع اذإ

 اهلاثمأ (لينلا) دهشي مل 3
 ا

 ()اهلاطسق ربلا سبل دقت
 اهلابقإ رهّدلا ملاس ول ٍةر
 (اهلاموُص) جاتلا ىف بكرو

 اهلاونم ريخلا ىف تلمَعيم

 اهلاضفأو ءامسلا باكر

 اهلاحمإو لوقعلا بودج

 اهلاشو دودجلا نيم

 اهلافقأ قرّشلل حتفتو



 اهلالطأ ةيشييطل) ثييشيِم  سربقَألا (اكلغركلا) ْمَِْجولاف
 اهلليقأؤا كديرايفلل# لقلولتت فوشان ىياوبا من ةعلليليو

 اهلاوسل نيشيلا ل انحابه اكل ليو هسوم وكام
 اهلادزا امف ُنامزلا حلل . ىةجابيد ىْحَولا نم اهيلع

 هلأ .ةلتانج .يسعع طعنت / قئفاد الكب
 اهبل ىىقحوأ نفل :نطلاخ لفإ قيزعلا ,حيررملا الإ فلا راهو مز

 اهبامجإ قو ءالقمهلا بسجل لوبقعلا لامني م لبو

 يل (دإ) نط يلع ى دلل كلل ا ادبايل

 ا 0 زال ل كافل
 وي 2 كت أدليإوب افا يكرم نايك ىراس ا

 ناي هكر ديزي اسذإ . رقيو ئايرلادأ نك
 ايجار ازيلب) يع دوك فرععو اججال)
 لازال الل يق ميخفلم را هوم نزلا

 0 ةيبر جنا 7 ىو إل أذا
 زير يرقد 11 فيا مهنا حت ر ءامتتا#
 قيس يف ا 4 و 0

 مابا لا هير“ اظن جنك ليف د ا
 اهلاوهأو  .بوطخلا اوضاغيخ بيوتا رامغ ىف مهم تقلأو

 اهلازلز ضرألا تلززو ر حايرلا نونج نجف ٠ اوراثو

 مدسا: حيطسس " هتميخ برضو هب لزن : ناكملاب هقاورأ ىقلا لاقي ١
 ةدناوبزسوأ تعض ماعقل+-٠ىطبلا : اضيأ حيطسلاو « برعلا ناهك نم نهاكل

 1 لا -عمص ًاسملر 7 هل (اقسد . ةؤبللا ىف ةغل : ةابللا ؟



 تس ا دع

 رصم َةضُهَن لاثمت

 اهلاثمتو اهالح 10

 لايخلا ءامس ىف اهتاسرأو

 .حاطبلا ىذه ُديِرِا ىإو
 : راعشأ يفك رضم ىرت

 030 ميب م 5

 ديصقلا ءتويب نيب حملتو
ِ 7 

 اهبح ىلإ بيسنلا رادأ
 5 ساما

 ىرمبعلا  اهرباغب كرا

 ه رعش ْق عئاقولا ىورَيو

+ 

 سنشب نم ىكضلا ليل مويو
 2 ع

 نامزلا بابش نع هلظ ىور
7 75 

  مظعلا ناجرهملا ىف ضرغتو

3 

 لالجلا ج (سيسمر) لبقأو

 رو*الا ىروشب الإ ناد امو
5 2 1 3 

 نورقلا تاملظ ىلإ اموَأو

 اهتاأآو قارفلا " دع

 اهلايذأ مجنلا ىلع 0

 ايلات اهانخ >2“ ىذكت

 يزال" ةيلتم كو

 (7) اهلاجحأو سورعلا (1)لاجِح

 اهتالببإ ١" ةيقادللا .٠ لوو

 اهلاج 2 اكبلا لثمم ىنغو
 اهئافطأ سأبلا ىلع و

 اهلآ اوحّمل ول ٌرَض امف

 هناك“ جل 2 هلو

 (م)اهلاضخإو ىشاوحلا فيفر

 اهلاب .ابصلا زكذ ”رمعيو

 اهلاصآو ىللاوخلا انبات

 اهلا - +. لحال. نش
 (4)اهلاتسا الو. ٠ اًرّبك لاتخا الو

 اهلاسرأو دالبلا هوجو
0 0 
 اهلادسا نمفلا نع  قشف

0-0 

 ١ لاجحألا 15- سورعلا تيب ىهو ؛ ةلجح عمج : لاجحلا :

 00 | ةلاثيعا ةهلسا : اهلاتنبا ب لتبا : ءىثلا لضخا 8 ليخالخلا
 . هلالاب هبنشنت



 ل ## تح

 موق حورلاب مهقح بلطيأ
 هيف عدص ال اًطئاح اونوكو

 دك ملسلا ه لالظ ىف اوشيعو

 ىرَم نيمويلا َدَعْبَأ نكلو

 رمويلك بكر مابرحلا سيلو

 نإ

 ٍربَق رادج تيِيَحام ركذأس

 (نولسما) دلال ا ميقم

 ىلناجش امم ىلإ ىَحْوأ دعل

 هيف تامظَعلا 00 نع

 1 ناك ايعفر هناتب نك

 ىراحصلا جّبُت فقحلا جارس

 هارث ىف ٍةديقعلا رون ىرت

 انننرقنم قلايف تيشمو ىدع
 انانع ةيا اننا ناين

 اران هيلع

 ٍبوبه ىف لجرت له : هولس

 قلو: ىقلُي - رام ماقأ

 اياذملا َدّيَق هب ىرت . حاصو

 ىلاوعلا» مراوصلاب نّدكف

 ىَرْعَت لايجألا هب ترم اذإ

 ًابيلص مجرتاخ قى قّلعَت

 ؟الالضلااوبكر: الئاق عمسستف

 ىلاسكلاب عَقَري ال اًفصو

 الاكتاو اًرجع سلا سيلف

 الآو ًاحصن 0 امهريخو

 االالح ةنوآ لك مدلا الو

 الامرلا ّبِكَر قّلِج رهاظب

 الابّشلا ٍدسألا عرصم ركذني
 ىلاكُتلا ىلإ ٌروبقلا ىحوت امك
 ىنلا ريس نول

 الاثم اوبصنوأ « صالخإلا نم
 لاخا هل ةاقتماملا تيك

 الالخلا هبناوج نم قشنت َق تو

 الايتخا رفظلا فراطَم رجت

 الاقث ةحلسأ ٍضرَألا ةجوو
 الامّعلاالو بونجلا لفح امف

 ؟الابجلا تَلَجْْرَأ نارينلا نم

 ال . سمشلا صرق لاز املف
 الاكشلاالوميكشلا ىردتتسملو

 لامة واج

 الاهتباو ازيزأ اهل تعيس

 الؤله عهرئارس ْق قلبو



 و ا

 راج ءازع « قيقشلا ِدلبلا ىَنَي
5 - 2 

 3 5 #0 كا و

 ىرقيج - دهج . لك لفعي

 ايازرلا تّهَد اذإ انلزامو

 دوسح نم ةءاسإلا ىسنأ دقو

- 3 

 ىلجت دقو ناجرهملا تركذ

 قاوقلا سارعأ نيب ىرادو
 ويل ه 2 3

 وضن ىلإ ماحزلا ىف للست
 1 5 وع

 انهو ملا نيرباصلا لوسر

0 # 0 

 اكسِمهيلعدوسألا مد تدجو

 هيق لاطبألا َياسأ ناك

 اهولتر دق' ”ىدئاضق ' ةاور
 اهيلإ اولقتنا انقلا اوزكر اذإ

05 021 

 .,مويك اومثتلا « ةيروس ىنب

 انع .ءارهزلا ةيرحلا وُلَس

 الإ ويلا انالك اَنْلِي لهو
 اهومترهمف اهرهم متفرع
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 عدّصت دعب دارمسألا ِتَماَتلا

 10 5 ع 2-0

 ىوهلا لاريذأ داّقحالا ىلع تبحس

 عصا 7

 ع باتعلا ثيداحأ ترجو

 ىرت ال عماجملا يف كفرطب ىبرت

 نك< ل ىينمت 4 اهلا ( سمش

 هَدأك ىدتلا ف هيرظناب لم

 مارك جاتو ةيحضت ا 2

 : م لو 0
 نم قحلا روزك 0 بيشلاو

 مئاق 0 .حلصلا ناذأ:.

 ا حجسإلا لكس تابألا لعب 0 اًحِفاصُم اي قبس

 7 . ملا دجاملا نبا دجاملاو . الملا نم ليلجلا نبا ليلجلا (يلدع)

 2 ب7 ؛ ا 1 اعل ورحل واب 0
 .٠ جاص راقو ىف لئاشلا َلِمَث' ورم قانق ىف ةيجبلا ول

 : 2 ّئ : اياك 5 0.٠

 5 حافضو ان اذق م حالهم ىيتش 3 اماكك « لاجرلا 2 لئاضف ىتس

 ةفلاتررت حا نقلا كن كينج "قي كملف نغساجب
 1 ص ةيهاد لك نم اهّرودص دالبلل فّلأ هَل

 وناس ومو لبنلاب ئماّرلا :”عانضتلا ت؟. ' ليخالخلا : لؤجخحلا >1
 : جاصنملا: دي؟ !عفاننملاو. ىماحلا

 مس

 1 لاقي 0 نلملاخلا 4

 حارفألا , .ًطئاخ ,.مينآملا , اولعج

 حاودألا كاتم رعيبرلا

 نع لكب اهترغ ا

 ا ل ا نذشلا ل اع ىَنم

 . .خادقألاو راتوألا ١ ىلع. َرَمَس
 . ,,حارلا_كابتشاو . قناعتلا: ريغ

 حاصلا اهخدشو رابنللا دق )

 ىحالي باتكلا مأ نع (َناْع)

 رجامللا هني لوح نيعلل

 )0 ممر ا  هيكوف
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 مكئاول لوَحفرلا ولع ()١( ىئسوت»

 3 أ 2 “34 55

 ماكو“ َ هيف مي ةرغ ََه

 ا ىف ىلا 5

 و“ كونو
 دك

 َن ها اني [ ل يب

553 

 قاور هَقَرْفَو ناكو
 هدأ "4 أ 0

 يحض 0

 هب (6) ىرذتما حاج َفِلَخ "قحلا

 3 نقلا نع 0 وه

 : كحيل ( هب (

 5 مر ةادبمألا ا
 ىو ١ 0 110

- 

 ههجرلا ,روم 0 ١ توغاط 3 19

 ْ ب 3(
 ِ 1 تاحارلاب لازغألا' ىنب 08 0 وه
 - أ لذ علب أ اصبعي د 0_

 رمتاق, موي لكب (رصم) تع
 هم هزيل اك نا ا م

 امابش ةايحلاب ًاحانب ”تبَه

 ترن 0 ليلا لل تر

 جالا وا دير ام ير رؤمت 2

 ريال

 نات نا د
 14 هناا / ؛ بهز ”لطلا 'ال

 ةثولارم ةّدع لمكأ رهشلاك

  ةتوبشو اهلضفا 3 هداج

 'خانفوألاو"“ .مدعألا 5 00

 خاتم ثاحر : لفل تن

 ِحابَص ةومه هطئاح 9 ْ

 حان 2 قطا ُدضاَرمَو
 00 دل : م لكايهلإ ام

 َحاَحْشلا 9 لابتلا تحت

 003 لوح ارش رايب ل

 ' خابشألاو ْ _مادصألا 1 لحم
5 

 حاورألاب ةدهشلا ىَب ام وه
 جابصألا ا 'بكاوكلا درو

 ع 50
 ل ْ قاَمْرَألاِ بيشلاو حافيش

 ٠ ييغب يطألا 7

 :جاجتب اهلامآ. كينيا . الإ

0 

 سايب يلا ذاقنا :ىلع 0 :ةيسايبسلا::بازحإلا. ةبلك , هيف. تيعمتجا
 ارنا ةل“ -ةقس انتثاب لول ذهتش هل روفغملا

 ٠ ةكل مسا : حالص - ؟

 6 رمل
5 
 تس 6 .:. *6 71+ -

 كغ -

 د اكتم
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 ماهل غاراقخا +:لخلاوإ ثابت ٌْ

 ةموزم ريغ :نيسحباىف:ةورذ.وه
 مي دى 3 ا

 ىبزلا ناطليس ملا باضهلا كلم

 «ىرب الف َلالجلا هرطاش انيس
 عع يدر خ0

 هفاصوأ تهتنا درفلا قلبالاو

 هفيص يدر يقاذ ا نع. راج

 هجؤلرم ميدكلا ىلا نم يك ا

 اهروفاك نلع هيباوز نئشغ

 ةعوبر . .بابشلا . . ماي نأكو

 هناي اصلا ل نأكو

 ا دهاوتلا, ءادثأ نيكو

 (يانصاننأ فو سيمنأكو

 نيج (م)سرَجو امهعام نأ ,ناكو

 م مكابفإ قا د دق

 مكيوفر عيفد يف ةبانلا جت

 ١ لالا: : نيتمضب *: : ةحببسلا .

 زخنلا لطع -؟

 .كنسللا .قتف.. يهد“ تابن الب ١ ؛

 توتفملا ”"  هتوقي :

 ةضفلا نفإ_ىلح. : .حضولا ب5

 : افصلا ال ةهمعطي

 _ ٠ «توص هلعحت : هتبتصنت ا

 هتوكلم“”امهنت#: :نيزأب مو

 اة ىتخلاو ةعاربلا ارك

 . ةكوختتو ةيشؤلع باطسلا» ماه
 نسل ناس 4

 مقومثو هل ىلإعلا :مدؤشلإ دف
 ةتوربج .ىرقلا , لكي هؤاتشو

 ()هيورُم روخُتلا ()ٍلطَع نم لأ

 هتديب» بامكلا يالخأر أك

 (ه)هثوقيو.. هدوجَي | روربسلا : شي
 ههتوت نق طا نأ! أكو

 0 ىف 12

 (١1)عتيصتو هنيست سورعلا(3)حبضو

 1 هجم ذب 6 53 5 ٍإ 5 ب 5

 7 + حي أ اميمأ نب 4

 هتمظع ا قف  ناحبل

 .ةعيلوأ يبنلا رشا ىلع ًاقرش

 007 الب مزلزل. رش م

 5 | ؛
 0 راهم

 ريخلا ليغا ةثيه

 بلع 5مم

 ةرافلا ىهو "ترم عمج“ 4تاورلا ب( الاخ > ىلخلا نم
 : كيبلغلاوأ 3 "هيلع ,هلاخ كدا 'ءىنشو هج رختسا

 توتهلا--+-نسرجلا-ح-/ رخصلا

/ 



 ب ؟هيإب د

 هنفج ىف. .شباعي, .تالتابقلا
 انقلا لاثمأ بدهلا تاعراشلا

 ياوطن ءلوبم ىلع ةساخسإنلا
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 ) ةييفْكبا اهم نم لخكأ نغأو
 هسانك .هيفو هثراد نابل

 درو لواذجلا' نمت نجلا

 2 لامجتلا "لافت تلق: نإ 7

 للِطَي ملف تّبرقت تيقتراف ةدسكلا لخد

 اًرفان 0 نا نضع ةضزاق"

 هبارتأ ىلإ“ ىبمْلكأ"تقّرضف
 ٍردوَج َلَوُأ سيال لإ ىتناف
 قداصف نونفجللا رختتش نم ءاخ دق

 ىَدهلا مّرَح ىلع هب ترفظ ال

 لمت اوا طعرا

 هرودبو هسومشب اهسلا غلب

 ةمالعأ "م ردقلا اع لك نم

 هدومي ميدقلا أل « ةقيقحلائاح

 هراثآ نم مخفلا ديشملا ىلعو

 ةرارق لكو يبا لك ْق

 مهموسر لوح رلعلا ىكبأ تلبقأ

 . مالتملا ةهنتلع ' حتتتسملا .وه*“نؤتبلا 'نبا ل." ذ تفيسبلا# : تبلتصالا >1

 ()هِتِيلّضإب ٠ دبرعم ':نارغلا ٠ لمت

 هتيمُيو :ةرظناب--نيعطلا ىبحُي

 هغيينيك.:نهلاوتم. ىلع. :ًامقَس
5 

 كقطع د. هرجاخت كلغ
 هتيحن طخ تاطختلا“ اننقلا ري

 هثارق ”لئامخلا رض قم مآل

 تلكم حارب ”لامجلا “لاق

 هنمحزف“ "هيقيرط" نود كأن
 هتفرع الملا ديفا لت ”لاخ

 هثرغاف ” ىنابل“ ”نهتعرو

 ء 29 هل ةرضمن ااه نه
 هثدصف نايبلا رخام نمد كو

 (؟)هتبهو ةالصللو لوتبلا #7

 هتمعم مكِضرَأب ناييبلا» يف

 هتيبص قراشملا مو نائم 1

 هيتس اذإ "ىلمفلا لايت

 هتوفي ديدجلا بلط الو اطفح

 هَتَوَبشَو هلالج نبي لع

 ”هيحمل تبارلا ىف خئارقلا ربت

 دقيكب ”نايفلا: ىلا ستنيتشنا 5



 د ىو

 32 مس دور و 3

 ابكوم © ابكوم ١ ملهضرعتو
 1 َِي 7

 راغ “ىف .هب علطي .ظحلا غد.
 ا هل يت ١ ع رم 2

 ىرقيبعلاب: ضرالا ..نيزا.دقل.

 وجولأ , نامزلا "نيف
5-4 - 2 

 ابشلا خرش .,ةثادحلا ,.لاغو
 2 ل
 ركرلا نإ انام يقل نرش

 1 م وود مب

 هراذ قف ٌراذلا رهظت نمو

 ادكلا ملع دعب اوفزصنآ دق
 5 1 يف زج 4

 47 و ا

 ىغلا““نبا ةقافلا -ىإ ا راصو

 سا ص

 شدخو

 02 ؛

 ةحص ىلتمملا بهذ نوو

 00 5 : هو :

 وردلا ئقلت ىن ابيرجلم ع
 ٍم*.ىم

 نكي مل نأك « قافرلا باغو
 26 م 014

 2 هل اف نأ لإ

 نابل

 هدا ع 7
 ةدينقل ٍنويعلا دواس نه زحيشلا

 يع ف
 ثارثتافلا ةَناَمَر “ نرتف ' امو

 ىووهلال تاسعانلا

 بكوملا ملَع قعد ناسكو

 ىبثْبعي نم“ رت مل -كنإف

 بكوكلاب::ةتاواهسلا لَم

#2 

 ه2 0 0 -

 بجتعملا اهرشب نم. ضيغو

 لاو ا وتو

 ييقتلا عضوملا قرانلا ىَرَس م

 ؟ ىبغ هيلع فيك تّبجَعَت ف

 ماه

 بعري ومهنم هعرز قو

 بتي مل معلا نم بابل ب

 بلنفلاو ” كاتلابن ختلس

 فارحعلا "دلو ىتغلا“:. قالو

 ِبَمْذَي : ملف ميقسلا حلاو

 بجنبي مف ةايحلا َىَقَلَت ني
 بسطت مأو ا كل مم

 كت

 بيسبسلا ىلع بارسلا انف

7 / 
 ةتيقس  نهظحلب لبابلاَو

 م م 5 3 ل

 هتيبم عواضلا نيب ددنسمب
 ع 9

 نيب رايب انتاج
 م



 ا

 © نا نو ” 2س

 وصالا ف ىرج مسد مهتقسي .
 . . 54 3 | .٠

 ابضلا: لايف :ثامزلا رادو

 ايش ردكوأأ و جلل! اجو

 هِماَنَأ معاون

 218 مهلا ا

 تداعو

 ايحلا ' ' تاوهق هب مكر

 نما قولا وه
 اصلا 8 ا 5 0 ل

 ل ل هج 52 ٠

 ٍٍبهْيَخ نمر :يتاك لعبت

 اهببلاب, سيك ,جامنشلا يدق

 ثلا انيشل-.ربأ لشمب طارقوبأ.

 5 د 59 .ومهلكو
 7 -ي 1 ف

 بختم

 مح غو دكت

 م ٌ ١

 غير ااهياااذم ان ا دم دح

 اخرلا لالظ“ ىف مهفلؤت
 5 صم ل ما مساس ع ام

 ارثلا رورغ مهيف 0

 و 0

 كم | ترتر مارب :ينادَي

 ومهتيأر, ام : اذإ

 اهّدِصح . ف ةراؤجللا تيأر

 اهادنع

 # ىذااذ 00

 ببضني: لو ,عورفلا 'يرورو ل 1
 0 و ىلا

 بتتكملا اع راغصلا ب: بيشو* ا

 تالا يي فمادإ تاكل
 عضال ب : أ [ خف لغو أو خب ير

 بصنلا بألا نم

 ذاوُضغو نقلا فتم

 لدكتلاو اةمابنلا بعنو ؛5-

 بجنملاب سب 5س عاقب
 برلاو قابلا ريتك ح

 2 58 لوألا . الوقع

 بْهْدَع .يلإ  روصعلا,. بوجي

 ِتهلُملا !اهحابتضيتك ديدجااهرا

 م تاج "0 5 2
 5 -عا

: 0 
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 بدا 1 وهزو 2ع

 ظ سن رت نإو ق

 1 | كينع , لحنلا نوجومي
 «نلغألا -.اهدج: فو « كلان 4 و 5
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 ابل اضيي



 م د

 3 2ع
 اضقلا اهيتقرطيب َقْدَي
 ()مهناِمّيَأِب. ىعاوألا كلتو
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 دعي ال متي نإ ىذلا اهيفف
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 انملا اهيفو ٠ خءاوللا اهيفو

 احزلا فلخ رخؤملا اهيفو

 اينلا ()ٌَبيقَق مويلع لد
 ءءء

 ةلح ندا ُناَنَي ماا

 ىدنلا تحن درولا نم و

 ملي مل اهليذ نم َرهطأو
0 

 2 مو وك

 مدلا نم 7 هيجزد عيطق
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 افزئابيدا ةيتاوره ةتيباعأ

 ٌديتساف 4 هتاعظق فاسو

 ددجلا: , ىعر ...ءاش نمل دا 1

 الهاتلا اهير ىلع ىّوَرو
 ٍيبراضلا ىلإ ًاباقر قلأو

 ركل <, انطون ابي نديلو

 ررمضاعنلا + انزع قبب ديابلو
 باثاكما ذل

 بعلت مل ىو اوبعل دقل ؟ 5 ايحلا اوسَحَأ له ! مهَحُيَوايِف 2 0 3 2 كك ا
 فاس 3 ٍِ
 بنرالا ىف بطلا ةبرجتك « ن وملعي امو مهيف رعت

 دندحلا + بةققلا؟ةد.؟ ىقنميلا ديلا .ىمو .. نيبن.عممح ناسالا جرا
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 بلوللا ىف يفاقملا ىرجتتو

 ىتنفلا ذنلا اهيف بئاقح

 3 » ع

 ىبنلا اهيفو« عيبتلا اهيفو « ر
 بكوملا ىف مّدقْملا اهيفو « م
5 + 

 بطي لو لمجي حي مل امو « ب

 بمذدنلا ٍليخملا نم رع

 5 .٠ يا .٠

 بدهالا هعرذ ىل فر ادإ

 بَحسَي ملو « شام سانلا نم
# 

3 
 و 0

« < 
 برهلا ٍديحلا لع تدانو « ق

 بهرَي م0 ايش :ننخي»ولاو

 بضتسلاب ءاش نم لزنأو ءب

 0 _ ا

 يلا 0
 برش رف ئززناس نمغو «ن

 و

 بيغلا ىلع كابب سيلو ©« ن

 دون يش



 ماّيألا كاع

 ا بيحأ هعارتس يحل . اسما يي 0 ١ يك . 5 7 20
2 5 7 

 ىبص مهيلع ٍةايحلا نانع:ن  وحرمي ةيبص اذبحايو
 9 . 3ك ِ م قب

 ءبيطلا اهناحير نمافنأو 3 ايحلا تاهسر ومهماكا

 2 و 0

 ٍطقلاك مه ىدغيو حارُي

 ةريغ اوفلأ

 ايحلا دويق نهم وابتسم

 برغملاو سمشلا يفر شم ىلع ع

 ىبنجأ اصعلا بيرغ ,عارو مكرم ىلإ
 نشمتيم نسل ىلع ٍديدش ة

 نيْغَرَأ نمو -+ حادجلا نضورتي

 بكرملا َرطخ اوملع امو ِن

 وردلا سلا لددع ريفاصع

 يزخاذ هم عقب خارف
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 م . #

 ِبَعلَملا ىف ُديبارع راهم « (١)س

 اهلا تباين اطال
 ا و

 مهلوح .نم ةثادحلا نودج

 ىبصلا لقعب ٌدبتساف ادع
 19 504 # ير

 ارسلا ىف برطم سرج مهل
 وك .

 امزلل ةعاس هب تراوت

 ابشلل اّتريإب (0)لوشت

 ريثكلا ديبرعلاو 2« رسكلاب ديبرع عمج ديبارعلاو « رهم عمج : راهملا ١
 ٠هتعفر اذا اهبنذ ةقانلا تلاش: مهلوقنم اذخأ ٠ عفرت : لوشت "'  ةدبرملا

 بنألاو اركي ملا نع 3

 بهذملا ةكس هب ٌقيضت
 إ ىبص ىبح بدؤملا ىدعأو

 برطملاب دج اذإ سيلو « ْح

 برغتلا ةرئاد سابلا له ن

 بّيشلا ى مّسلاب فزذقتو ء ب



 ا
 ء : ِء 5

 تنقكاق امم تفته راعشأ كتيبو ئيب

 ةعقاوطب اكيءاسا وأ . تع: نإ .-لوقلاو
 اموري ميرلا نأ ملعأ

 اهيكحُي بادآلاو ةريرسلا ىدص

 : لاقو

 03 سس ع

 ايجاوسلا تارتافلا دنويعلا ىرادأ
 ءئ

 اف ايراثإ ديك اهيلإ وكشأو
7 

 اينامآ ايادله لدبي سلا نع نقلاب 7 لقفل“ نيمو . نان
 2 2 ع راو 7

 ك0 ىتا ضال علو
 0م

 (فاري يرثلا ىف انابه تناكف
 مم

 مه ب 4-5 . 2 5 3 ةييعر

 ايهام ردد مل ءرملل تضرع ادإ ةلا> بحلاو « لاخلا تاذ كتببح

 اذاو دعوا م الولف كلا ىلأ هيردع امهم للقلا ايلد كنإذ
 ٍِ ٍِء و

 كّظفلو احراج هولاد سبل هيف كدودض ١

3 5 

 نيب كلاخك
 خت ع ع

 ةزه ربصلل سايلاو ىمملا نيبو

 نيب كرصخك

 ىوغ دق : نولومي ٠ ىروق ىل ضرعو
 وع

 ايسأ حرجلل كا الل

 (1)ايواث راذلاو بفيسلا

 ايهاو فذرلاو دْودلا

 و 3

 ايواغ تدك نإ كيف ىلوذع تمدع

 وو 8 عع 5 -

 هحيرد ىلقل انارام ثومهوري
- 2 
: - 
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 ةوعش مد ةذإ الإ قشعلا امو

 ايلا نأ رويدا مذهب نعابشلا ىف اا

 مف
 0و رق نارتتلاب 4 مو

- 5 

 اعلام كلاب رويخملا” قش

 ةبانك ىطو ب دخلا ران

 . افورعم وهو هللا فيل يراك ةرسلا نع



 ىونلاو كّْيَدخ نيب هييلعجت الو

 هرج دقلا ةنعط نم لعدتي و

 : لاقو

 اهِيِلاَوَع تلاص ىتلا ٍدودقلا ّلهأ

 اهمفت ناك نا ديل تاهل اخ

 ام ٌنكفادحأ تّلعف ام ٌنرظناو

 انشرابف « انيارعأ رمل

 سنك ىلإ الإ () نيبثك نم نر ام
 ِدكَسأ ادد ىِرْغَت 3 كمل اذل تَنَع

 ايلئاتج شم لثم) ةفعرأو

 ام ُديِصَن اهيِقْذن لئابحلا انل
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 ولدعت ملو « ترج دق « ليلاي

 نأ حبصلا ىف َتْمْكُح ول هللات

 ىعشلا شويج قليإيس تييشوأ

 ىوجعلا, .ريدُيو .ىّقسأ تيبأ

 هِضْيَف نمو ىعمد نم دَحلا

 ىلا دايك يزال ةيتكلاب

 لمآ .- لها. ماك :بلقلاو

 : لاقو

 مالأ فيك حورلا تلذب نإ انأ
 رذفان رمهسب ىباق ىلإ َتَدّمَع

 ىوهلا ةثداحل عزجت ال « بلقاي

 ؟ ىوجللا ام: كللبق سانلا ب ولق تفرع

 ىرج اذإف « اهلهأب لوقعلا ىرجت

 دب ةمجت :ثاداوحلاو تطأ ”كيدكام

 الادج نوكي نأ حصنلا ةفآ

 الاحم مورت نأ لقعلا نم ام

 ىلَجنم امو ناو ال حربلاو

 لفغلا 2 قّدَحلاب  ُهَتْيعَر
 لح الإ درسأ ه4 تنام

 لعفت مف تّئجحأ لعفت
 ىل تنأ ام ءادعألل تنك اه

 قمت الو .ىنقت ال شاكلاو

 لوُدَج نمو نيع نم برشي
 م

 ؟ مارالا  كباشاف * كنج لكن

 ماهس ءاضقلا موتحمل هيف
 ماو تائداحلل امف ء ربصاو

 ماكحأ هل ردق اهقاذأو

 مالحألا لبو لوقعلا ٠ تيك

 ماوقو . ةلقم 2ثداوحلا ' نأ



 ا
 مص ع

 ىوهلا ىنج
- 

 8 ْنَس د ا
 0 مد

 :" لوقأ !ًامدظ

 لزان نم حناوجلا َكَدَدف

 ىركلا نود َنفجلا هل تلذَب

 لاوذعلا مغرب كارأ : تلقو

 00 لاخلا قِح عج دفن حروف
 َتَْفَع ب كيلإ نحو

 هلل

 يقشاعلاب 8 58 ضو

 .٠ »و : ِغ ٍ 0

 ةداسلا ىلم ءقشامو ء تفشو
 ل ا ا

 اب ىقسسي ىمبعدن لظي

 انف امرك - اهتدبأ

 : لاقو

 الاطآو كقيذع مكيف مال
 لقت يحل عبو ا 03 7

 ًافافخخ تءاجف : مكر كذ تشعب
 ضد و 0 1

 انيلع ةمارغلا ركنملا اهأ
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 كار نم ةينمأ ةيحوو بخ

 لصاو نم كفيطب ًالهأو

 ؟ لؤذابلا ىجشلل ىركلاب ْنّمو

 لفلم, !ادرع- :ةاايعلا : ةنادح
 نفاعت_ نه. لْخَي مل َراز اذإ

 لحان دس "ىف. نيبلا نم
 تلين ايما دا قم

 لتاقلا ليتقلا

 لفاغلاب سيل بدأ ىلو

 ؟ لقاعلا نم دامجلا 37

 لضافلا ىّلخ نم

 لئاسلا بهذلاك 5 3

 ؟ الاَّذُعلا جلاعي مك ىلإ ا
1 

 الذل تولعو '- ةساو انمأبي

 يو آو

 2ع
 الاهحلا تدحجا لق . اهل

 ؟الاثتما نويغلا قشعنال فيك



: - 02 3 0 

 قوش رطرف نع بحملا ىزاجتي ول
 لا يبيرغ ىف اهداز ام ٍةاتفو

 تاكو « ارمو اولح اهنم تقذ

 انيقتلا املف ؛« انعم تباع

 : تلاق « قيثاوملا اذكهام : تلق

 انيشخ : تلاقو « ىوهلا ىنترأن

 أ ْنَم مكأ ء وقارعلا ةاتفاي

 الإ بحلا ىف ْفِحَت فاوق .ىل
 ايم اهنم.نامرلا شلعال

 الإ تكش ام بحلا ىف ىنيلمح
 لدا ىضر نإ قاذعلاب ىحمساو

 اهاجشو

 اذإ أ ريرط نه" ليسو

 نم ١ كاشك ..لامجلا نإ

 ىحناوج ند تّبنو

 ؟ كافو ىبم دوعولا َولَح

 قاوشأ اه ريمكلا تدرج

 قالخألا بئارغ الإ :نسح

 قاّدملا فالتخا ىف قشعلا هذ

 ؟ قالتلا مف : لوقت ىتبناج

 قاثيم" نع .. تايناغلل + نيميل
 قاَمآلا نم .رداب عفاش

 قافشإلا نم ٌةبعش قلاب

 قارعلاب مكبح نعي ىنك

 قافآلا بئاوج تراس « كنع

 دك ابرج ل

 و

 قاثو ىكفت نأ تينمت نإ
 قارفلا الب وأ ء دصلا_ثداح

 قاتعلا .ى ياخ سحيلسو

2 

 كار نإ 3 فضي كل

 كلرألا ةيصغاو ثللع اه

 لاك اع نتلشلا اق

 ةلاقس د ومع تبلتلاب
 و د هو - 2و

 ؟:.هلارث»ا + اهرجبتم. < .كلزلا
 رو 2 ع 34

 كاف تلبق هلجال + تن



- 

 : لاف

0_0 

 ىوهلا انل تفصو ول : سانأ لومي
 د 2 و

 ففرعي بحلا فرعي ال ىذلا لعل

 ودوم وم هر

 هتقذ مث ءىوهلا تقذ دقل : تلقف

 دو كك قوونا ئردأ 14 اون

 : لاقو

4 32 

 افجف وفجي فيك هوملع

 ىهتني ام ه رجه نإ افاسم

 هيدل ىبنذ اولعج

 0 وع
 هدنع قوقح ىسسانلا فرع

 ق رهشس

 دعوم هنم رمعلا ىف ىل ّحص

 ىردام بلق ربصلا ىل ىريو
 ا يخ 3 1 ا 00

 ةملليح ىل افص 8 ليلخ اد

 0 5 و 0
 ةلذ ىف هتيدان .ول انا

 : لاقو

 ًء ما

 قادحالاو رروعشلاب انتثج

 ا هم يح مم
 ىلباف « ادودق انملا نززهو

 ىمسق نيبحملا ىف مسقلا ادع

 ىكأ انزين ىزهلا ف ىلجخ

4 * 1 

 افع بنذلا ىَرَد ذإ ىرْذَب تيل
 افرع ام ء:.ىزد ام ىميرغو

  5ىآظ - - 0 .٠

 اقلك - اه . ىفلك اما“ نإ

 ا او
 افِصت ال, نأ ةليحلا ىرأو

 ىتحا ام : اهذخف ىحور ىذ ىه

 قاشعلا ىف ظوظحلا نمسقو

 قالأ ام ىوهلا ىف نوقالي ول
 قايلرألا قا داكمألا" ةليع



 تا

 ًاسنؤم كرافن ىف كبحي ا انا كدا

 وبلا :تايآ عدي يريدوشم
 4 و . 2-6

 ايلابم تسسلف ٠ ىبح ىف تفدصو

6 7 ِ 

 ىوهلا ىلإ هيتلقم نم ىرج نماي
 0 م يا 5 وذ

 عبراب تيهس ربك ىلا هللا

 “َ 20 # همه

 اعمطم كرافن ف كهيت يحديو

7 #2 8 3 

 اهدلشم َكلْيَلَع المأ . اهتامضنو
54 

 بوك + 1 7 ك1 .6

 () امشتنَتُم_هئعجرب قادو افرع

 (7) اعدلصنل اه (ىوضر) اوحبص ول

0 

 2 م كدعي نك ؛ري

 ىلإ نيللا قيبلا 00 3

 تبت 2 حير ْف قوشل

 ىوههلا ىف ىلاذعو ىميعناي
03 20 

 ىدذلا ىشاولا م ىحور تنا

 هدأ ال كدنع ىعقوم

 عج وم راش كنأ اوفجرأ 78 ْ 0 سه
 ع

 ةلقم.. الإ: ١ 2, نيعألا ' تمات

 ا امقم لاقو

 : وهو ريهز ءاهبلل

 سلجم ق ذابدألا عب عمتجا ثيح

 كتكزأ . عوز “ مايألا" نيصخأ عع

 ؟ كعّور ىدعب ولح اي ىرتأ

 كَعِلْطُي نأ ىدع رجفلا علطم

 كعّدوَجّما امم ةقرحلا اكشف

 ؟ كتمَج ام ىوهلا ىف ىلوذعب

 كيش وأ: ص بلقلا 3

 !! كعقوم ىدنع ملعت ول

 كم وأ ةعانضلا قفا ىل هتتت

 كمّتيَضم نعرتوأ# عادلا نكست

 ًاتيب مهدحأ ركذف :

5 

 ىوهلا انل تفصو ول : الا :لوقي

 بالي 4
 ؟ فصوي فيك ىوهلا ىردا ام هللاوف

 ليج بنا ”ىوسو 2 5



 سس يب
4 2 2 

 نمآ برغتلا ىف ناد : نانثا امه

ٍُ 
 ىكتشأو ىكبأ ءايشألا بجع نمو

 ىوجلا ”متكتوأ « دجولا ىخحت كلعل >7 و 2 4 2
 يا : و -

 نطومو نامجلاك راغَص كاجش
0 3 

 ةحسفو لوط. لاجآلا ىف ناك اذإ
 2# عا رن - 90-0

 ىدهاشو ليلد ىلق 8 رك مَآ

 اهعمجب هّندق ىّدفي ول : ءكايسأ

 ىروهلا قيلاح نم ٌرهدلا كيلإ هامر
2 

 بعتم : تلق اذإ ىساي؛ بجع نمو

 امنإو « قاوغلاب ًاميلع تيقل
 عئاش سانلا ىف دشلا نأ ملعأو

ّ# 2 2 2 2 

 ةلاح ىغلاو دشرلا عازن نأو

2 #6 

 لتاوق سوفنلا ىلامآ ناو
 مهببرح نقلا ريخلا ةاعد آو

 : لاقو

 0 1 01 ّئ

 اعنصتو ةيجس لالدلا ىلات

 مكاحب لامجلا امف ؛ تكش فيك هت

 ىوهلا نم ةاشولا كَعْوَرُي نأ كل
 ىشو نمل لازغلا عمس دقل : اولاق

 و م

 عورم رايدلا برق ىلع عاذنو

 عَجْسَتو نوصغلا ىف ىنَعَت تنأو
 عمْدَي بلقلاو نانيعلا كِبْست دقف
 ٌعرُم َةَئاَدَحلا .مايأ لثم دن

 عقوتم ثداح الإ ُنيبلا امف

 عمجي .طمسلاو ؛ مايألا اهقرفت

 عدوُم كَدنع وُهَف « هيركنت الف
 عّلضأو هيلإ قوش ىف ٌحناوج
 عضويو ناوهلا حفص ىلع ُلاذُي

 عّنمُملا ٌريسْألا : تلق نإ برطيو

 عّدخيو ىَرْغُي ناسنإلاك « بلقلاوه
 عيضُم تاناثلا. للعغ. نأو

 عجرَتو لاجرلا مالحأب ةىجت

 عّرضأ ٍرهّزلا ةرثك رم اهكرثكو
 م او هو « -

 اعِدّْيُم كِلالَذ لاح ىف كارأو

 اعُمْسَيو لالدلا ىلع عاطُي ىتح

 اعورم لازغلا ىوهأ نأ ّلعو
 ىعو الو « لازغلا عمّس ام : لوقأو



 سا و

 : لاقو

 ارازو ليمجلاب يللا أَي

 اليبس داؤفلاو نفجلا نم ذخ

 لهاف نوفجلا ىف تب نإ تنأ

 ىبونو ىفج نيب برحلاو ؛ راز

 عدن ككتذلع: ناعازا نوع
 دكا لح كا لنجلا نر هب

 يرجي ءاس املك بلقلا رو

 ًافطع بلطي مارغلا حيرجأ
 كلامارو « متمَي «نولذاعلا اممأ

 ابناينت دركي نأ ! مستلا هنآ > اك م دعو 2

 قوفج راهنلا نع ىنتلءاس
 ًاعومد اه : تلق ؟ ةيكبن : نلق

 ًالاوط ِكْدِجأ مل «كايل اي
 يب نوما طب 4

 اراثعلا تيِقو ىضرلا لومراي

 اراد ءاديَوسلا نم ميو

 ازاسبألا» .لزنتي:«لوعلا ' "ةللغ

 ارازوأ اهل بدلا ةغأ "دق

 اراقتفا بصيام .عنصلا لمجأ

 ؟ اراج ُلقلا هل نكيول أك« ب
 اراذغعاو * ةقؤن نندلا' زك“ ه
 ؟ اراث بلطي“ .مانألا حِئْرْجو

 اتت اونأ ا

 اراهج نوكي نأ ٍحصنلا قلأو

 اراهنلا قوفجاي "هللا مَجر

 ارايطصاقاه:تلقف« اًربص: نلق
 اراصق كدجأ مو ءىليل دعب

 اراغص 02 ل 3
 وكشنف نامزاي كنم ل م رت ىبرت

 ”صاوفوأ « اًقينشُم أكل فرصاف

 اراب نسكب 21 رمخلا نمدم

 ىراكسلا نا ىف دشرلا جرخ

 8 لاقو

2 0 

 +عدوأو « مامحاي ىدُجَو كثبأ
 ىوهلا لع نيقشاعلا ْنيِعُم تنأو

8 2 

 را رسلا ريل نود 0-5

 ا

 ( ؟ ح  تايقوش 14)

0000 



 ا

 اهدزويف ( ئيسوم ) ئركلا .تيل

 ارهبع تلاها .لوقأ ؛ دلو
 ١ < يات

 ةسوسو ريغ سرخأ ضوؤرلاو

 اهسؤرأ «٠ ِكْيَألا لم ريطلاو

 ردصلاب ءانو ) حانجلا ىلا

 ايينلع أ تبع ةانتلا ملك

 ادهن
 27 نوصغلا ىلع وهذ 4 دوختو

 هةينووشك 4 هحذاوج

 نإ

8 98 

 ىرجعي ام كاخأ ثب « ريط اي
 كو م 1 عع

 ىونو ىوج نم كبام لثم ىب
 و و 3 5 22

 انعورو انب مارغلا ثبع
 قثداحل عزجت ال « ٌريط اي 0

 يفر _ كيلطا يل كاهد ان

 ىردت ول شيعلا 2 : ريطاي
 و 3 00

 تيوبغ تييععا"رومألا اذإو
 ب لو

 ربطصع اذذل ول « ريط اي
24 1 3 2. . 

* 

 2 نإ

 ركفلاو دهسلا اذه (نوعّرِف)

َ. 

 را الو وت ريغل ا

 ردغلا ةيرجو 5 نوصغلا قفحخ

 2 نم تدب راملا لكم
 ادع سا

 35 ى 2 8

 3 و 1 و

 وع .٠

 رمجلا نم اهلماذأ تقلع

 نإ

 رسلا عضْوُم انالك ان

 )مقل ف تشاو © مانألا ىف انآ

 رجّزلاب كنأو ) مالملاب اذأ

 دا 2
 7 ناهد يوفنلا لك

 نم كيلع نأ
 ضم

3 

 2 عي

 رذكلا ىف وفصلاو « هوفص ىف

 رمأ 0 تنؤوه م ثوبمو
<2 

 يعدد لا 53 ملا ىف هلا

 حور لعلف

 لع ”بوع



 ا

 اهحأ نم ىلإ نب هب ب ه ب
 يكاد 0 كا
 ىنيقإ ٌءاسن الإ ىلاو اعف
 ةبير َنْسَنآو ىوهأ نه نأقب
 07 يلا يللا ااا ناكيلإ
 هترجز املف ٠ ىعمد ىنجرْخأو
 ل تمسملا ىعدلاع اهنأءاسف
 ننإ ١ نكي هللا اذا تنعم
 اهييبو اهاوه نم ظَحِب تذخأ
 ىِغ ةشيع نع ءرملل نكي مل اذإ
 اهسأكب برشيو ايندلا ربحي نمو
 هرقف تالعتلاب وزغي ناك نمو

 6 هرمأ ىف نعتسي نمو
 هلفق عضاوتلاب د ل 37 0. ارتس مِقُي مل نمو

 : لاقو

 ىقىرجني عممدمو 5 بوذي بلق

 هعلطم نود كموجن تلاح

 اهيهدمب -- تكلفو ١ اهعلسرأ
 28 يورو

: 1 

 ركذ نم _مقسلا لح ىف اهسلاب لهو
 رزشلا رظنلاو نكلا ركض ورك

 وره قنفرسُيو « ئرْجو ىف نغلابتي
 حّسلاو ةبابصلا نيب ةلاح ىرن

 .ءرجت ةقلك» ل ها 5

 رذملا "لإ ”تالؤاعلا ولف "كدت
 رعشلا نم قراذتلا "نان ق5
 ىرزُي نآب رت يبل ن3 تل

 رجهلا ىفو لاصولا ىف لدعي وهي نمو

 رسع نم دب الو « رسُي نم ٌدب الف

 را ىف ّولحلاو ءولحلا ىف اهرُم ْدِجِي
 رقما لتقأ 3207 تدجتو ىنإف

 رغولا كلاسملا ىف نوعلا ٌقيفرلا هْنْحَي

 رعشسلا كدهنم « ٍضْرِعلا حابتسم شعب
 رخفلا نم ْلطْعَيو « هنع هّلضف ْنِيَ

 رجفنا نع ربخ له « ليلا
 ىرسي الو لو ىشعبت ١

 ربتعلا ةنيهر حابصلا نأ

 رعت. ريب قم
 رجبلا ::لإ بلقنم جوملاو



 دين هيرو

 :لاقو

 راذعألا نم ىلو « مولت نأ كل

 ىتمالس نويعلل ْمَّلْسأ تنكام

 ىضقنيو ٌُداؤفلا هَقّلَعَت رَطو

 ىوهلا فكدُمأالء كتاش« يلقاد

 ىوهلا ٍدْيِب ىوهلا ىفكّرمأو ىرمأ
 راجي عقتناوةييشلا راج
 اننا دهع ىف بحت ةايحلا 1

 ىملا ىه دالبلا نم ( قورف) اًدبأ
 هتلب كاسلا الإ

 ةوهزم الف ٠ ىوقتلا اهتاوطخ

 توفسأف « جيلخلا قوف انباتّرم
 ريل و ل

 ىوهلا نش نم ندروي ٍةوسز َق

 ةعون# رمأ

 ىوهلاو ىللق نيبو « ٌنهَتض راع

 : لاقو

 (؟)؟ ىربص ىلع لالدلا تاذ ىنبلغتأ

 هتبكر ام اذإ 0 ىلو © هيت

 اس اهيف مالا ّىعفد امو

 هرجف لطم رشحلا َنأك ليلو

 عيب رلا لصف لوأ وهو سرام رهش : واذ ها
 من همظن ©« ىدورابلا اشاب ىماس دومحم موحرملل علطلا

 . تايبألا هذه هيلا فاضأاو رعاشلا

 رادقألا نم دو ىوهلا نأ

 ىراقو مارغلا ةئداح حيبأو

 راطوألا عم ةيرئاع : نفل

 راصقإلل كوعدأ الو ء ادبأ

 ىراسإ تككف ييايب هنآ ول

 رابع ليف ٠ فييلملا لق

 ()راذآ ىف 00 ضانرلا لَم

 راوسب ٌةيبظ اهنم ئانمو

 راظنألا 3 ِّ ةبوجحم

 رافن تاذبالو ٠ لالدلا ىشمت

 ران نع تتفلتو « ةّنج نع

 رادصإلا ىف نرظنيالو « ارظن

 7 رادأو همك نويل 0

 رذخلابو عانقلاب ىلوأ انأ نذإ
 ىرمأ ىلإ  مارغلا 7 هب تقم

 ٌرحلل رجزأ رحلا سفن نكلو

 رجفلا ةقئاس هيف ىعومد ثارت

 نم رطشلا اذه  "؟

 دديليكامكف © ةكلتما



 لاك تعدسم | ) اهرغت 5

7 2 
 ءاومإ نأ تارطعلاب

 2 عست الل 35 اهرعش ار
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0 0 

 1 ةرير + 5 03 2 1

 بيجع نيقشاعلا مهي ثيدح انل. ىرجن يق.. تن نم هل تسفصو

: 5 1 21 5 

 ىوّه ىخأ لكف ؛ اربص : هل تلقو
 م < م م

 بوتيس ادغ ىوهي نم ِدَي ىلع

 : لاقو

 7 ع

 باتعلا ىنلاي ىوهلا ٍردق ىلع
 ا 2

 هنع. بتل تبطتسا لأ ىلو
 01-_ 00 ٍَع 7

 ىَزاَجِي ىوهي ناب بلق ىلو

 نكل «تلعف ُباقِلا دجو ولو
 هوأر امو نومئاللا .مولي

 . 03 21 ل

 ىلق ناولسلا ركناف . توحص
01 

 ةياسنلا هين تبتاع نمو

 ناذهلا ... اهيضريو اهيضغاف

 ؟باتملا ىحور نع فيك نكلو

 باشي ىِنْجَي ناب هكِلامو

 باء هل سيل ىّبَظلا ران
 باوصلا سانلا ىف عاض ًامْدِقو

 بابشلا ٍبرَطلا عجارو « لع

 باجح ىَوَه نود هيلع سيلف - ىبلق مامز مارغلا دي نآك
 1 ني ل 4
 باتكلا لمك امو عءدب ىلع دوع يقاوشالا ةياور ناك
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 3 58 2 كيل ذه هو :

 بارشلا دتماو « دهعلا ديعأ قشعب, قشع نع تىضتعا ام اذإ

 : لاقو
 1 : ة ري هل 1

 ىباي بلقلاو : مكيولس دير

 ىداقر رجوي مكرجهأو
5 1 ِ 2 

 ٍنسسح لك ةيؤرب مكركذأو
 مكاوه .ىف ىناذع نم وكشأو

 ىئامج "كبد نأ ”لعأو

 رمألا هاوضأ نم ا ىنفعضي : ىنيوضي ا

 ىَبتع سفنلا ءلمو « مكييتعأو

 (:)ابركو ىمأ مالظلا ىنيوضُيو

 (0) ىَبْصَأ بلقلاو .٠ ىرظان وبصيف

 بح بيذعتلا نع مكيزجأو
 د

 ؟ ايأد بحلا تلمح قاب امف



 اص

 : لاقف.تثيبلا اذه ريطشت هيلإ نلطو
 يع ريلو ع

 ىئاضعأو ىمسج ىف توملا جرديو مهنيعأ نيب لبأ « لهأ حيواي

 ىئاد ام نورديالو « شارفلا ىلع هل عوده ال بنجل نورظنيو

 : لاقو

 نئازكأ © لوا نتا” كجاعابا كم
 ىئاجرو « لوس 2« ى ايندو « ىحور : نا

 هان ست < ن7 ا تقع كا

 نر ل نال را كغ ال
 د7 يي لا لاف ا حب

 ىئاكبنمكحضاو: كيف ىدهُس نايسن ىلع 'ّ
 للا ةنسسإ 0و رو ونا رع
 ىئافو ىردت امكو ىَّبُ ملعت امكو
 ىئانع ىشاولاب لاط يىحور ةحار اي كيف

 لا يرد نع | ىىعمدب ةيرازتو

 اكرم نول ل ار

 ىلإ نم رتل ل  رآقردل يع تارع
 را ا رفد تنم نتي

 لل لوا عقلا 04 ىف !هفلؤام عيل

 : لاقو

 و 1 ِ تو 1 2 ع ِِي 0 5 7

 ةيرلا ةافولا عرش ىف وه الو 2 ىرهلا بهات لع ئشاولاب وه امف



 دخ اإو دع
 ةقق او

 ىركلا داطصيل هيب ليك © لع ان

 ابصلا ()لِوَت اياب نم ىلا ْنَم
 5 رع + هوا 2

 ىنملاو َِئْيَعَف ؛ ىراطوأ َنفْلأ

 27 لاقر

 ءادُيَوسلاب اقفر ؛ لينلا عجيوس

 نبع ئزهلا َىرْوَي امكداو هلل
 هدباكتام وكشت ٍرْسَألا ف تنأو

 هيل نامزلا“ يفلت دف ىف للا

 ام تحمس قاّللا كحناوج ىفو
 د

 ؟ىرهس ىف ت'ذالاىذبديرت اذام

 . نم جلاعتام ىنم_عجاضملا ْبْسَح

 فلك ىكاوُجَن ْنِم ٌحبْضُأو ىِْسَأ
 ىندعقي ثيح نم ىنضهني ليللا

 امَدَق اهل لقنأ مل بكاوكلا قآ

 ىلإنوكيامىوطأء ضرألا .ظحلأو

 يَحتْرُمو لِ ىف كب اَديوُم

 ىل عمستو « ىجوتىذل امل ىجوت

 : ساون وبأ لاق

 2 َيلْهأ حيوا

 ءاَقْنَعلا ىركلا ىف كنفيطو الإ
 ع ءاوهألا (م)غسّلَعَو َنِضْفَأ امم

9 6 58 510 4 3 

 ءابهصلاو ساكلا نهلظ ىف

 (2)ىئانلا درفملا ّنيِنأ قيطت امف

 ءاد اذ هيف 7 قلك تكرت

 اص مايبمألا ىب نم رقرخصل
 راع دوداشم وه انف

 ىئاضعأب حمست مل تقرتولف

 ءاّرَح بنجملا بابك نمو « ىبتَج

 ىئاغصإ كيف قطن قُل ىتح
 نئابهش باع قلت جتا
 ىئارسإو اهيف ىرهس ىضقنيال

 ءاوحو اهيف رمدآ ْنِم ناك ام

 ىئاسمإو ىحابصإ ريغ امه امو

 ىئارغإ ىحولا دعب كنعامم ىو

 ىئادام َنوُرْدَي الو « شارفلا ىلع

 1 و و ا دورس هبال دكر را لجرلا
 بلقلا ةمح

 4« حى  تايتوش  م)



 اهوعدخ

 ديوس ذر يو

 بيسنلا باب

 ءانسح : مهلوقب اهوعدخ

 امل” يسا .تسانت اهارتأ
7 7 2 3 3 

 مل ناك 02 ليمت ىتاذ نإ

 مالسف 2 ةمايسباف 6 هن

2 . - 

 -؟انك ض يك : لست الو -انك موي

 بنار فافعلا نم انيلعو

 : تلاقو ئيعلا ىوث. ىتبذاج
 ىّراذعلا بولق ىف هللا اوقتاف

 : هلوق دازف عبارلا تيبلا ذخأ

 مالسف 3 ةماستباف 2 ةزظن

 و

 ٌءاود هيف نوكي قارفف

 ُه لاقو

 1 - وأب 8

 ٌءاضغإلا الو هيوطي دهسلا ال

 ور رووع 2. 0

 هكلف ىضؤوف « حنجلا نابع ىجاد

0 
 ىعننلا نم تين ؛ قارشإلا ةلازغأ

 هكلأ الك نفح اقفز
 مرر .

 مدلا نع ةدبانك : قيقعلا ١

 ماتقدر قازشلاو

 ؟ هنألا :اهمارخ- ىف تركك

 ' هدفا“ ةيبينزت  ىيبا كا
 ءاقلف غ دعومف « مالكف

 ءاشن ام ىوهلا نم ىداهتن

 ءاوهألا هسارم ىف 5

 ءارعشلا اهيأ 2سشانلا من 2 و 2

 اوه  نهبولق ىراذعلاف

 كاملف دعو 5 مالكف

 يس

 ءابك) هموُجن ٌدادع ُلْيَ
 ءاسرإ اهل الو مومهلل ام

 ءافِش تْعلط اذإ ٍداهسلا نمو
 ءاملا ماقو «هب (١)قيقعلا لاس
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 نبا ةمركل هيدهتسي « اشاب فصاو نيسح موحرملا ىلإ هب ثعب باتك
 اهتيبرتب ةيانعلاو نيحايرلا ءانتقاب اروهشم ناكو ؛ تاريجش ةيرطملاب ىناه

 لانقلا مكاح نيسح ىلإ

 ىَّونلا "لع هل َدهعلا ظفحأو
 0 2 قع

 بحصلا نيب فورعملاف دعبو
0 ً 8 

 رعشلا ىدنعو « رهزلا كدنعو

 ٍتاقث نم كنع تميم ذك

 هنو روهزلل سيل كرهز

 سيجرنلا ْنيِع كّلثم ترظن ام
 ءانغلا “أ قيفمحلا عل لو

 عَ و

 لسإو اهل ئديسلا نأ

 ىلاوغلا نم تاَرْيَجش رشع

 فيصلاو اثشلا ىف وهزتو وكزت
 # ع

 اهيلع 2 انمْوُم اهلسرت
. ِِ 

 ىقح اضيأ موطرخلا ىف قحلاو
 هروز كيلع ىل اذه دعبو

 ٌلعفت قاوقلاف تلعف نإف
31 

 انيزأ قلليط اف

 لاجرلا ق قلُخلا نْسُح اثم
 هقح ضعب وه .مارتحا عم

 ىوهلا ىنو هل ٌدولا ىف قدصلاو

 بحلا ىعاود نم ىداهتلا نأ

 ردن لاقي ايف  امهالك

 تاقلا كِلَم تينأ :كانأ

 فلفت ءانتعا طرف نم داكت

 لدتا ب فزظلا كولر معي

 ءاحيفلا (ةيِرْطملا) ىلع ضْوَر
 ٌلَعَتأ الو .رزنلا . ىضترأو

 ىلاولا ضاير ىف لإ ردنت

 ٍفيطلا شم َناولألا عمجتو

 اياه سيلا ىل تكلل

 ىقسي فيك مداخلل سردلاو

 ةرود ىضور لوح رودت ىكل

 لمجب روهزلا لعف نم وه ام



 بيور

 يىنرت# ريث

 روفسبلا رسج

 للا هن نيللاا زيي نعل ةدصتلا هلع
 مامتهاب اهاأرقو اهيلطو ديمحلا ديبع

 اريسج تعيأو ذا ننينمؤملا"' ريم

 هيف نموسلا عوجطيب بشخ هل

 م 5 7
 (1)ةابج ىيع ىق هلم جيمسأو

 2 م 7

 م ىدصت مهدحاو تيقال اذإ
2 

 موي لك هيف (؟)( ردصلا ) ىشع و
7 َ 

 الإ هلع رمال نكلو
 2 و

 ىلعملا رسجلا وه ايوا

 الان: ناطلسلا أ ةموكحت "ويفي

 انعمس ان
2« 

 ىلثم نأ
 نيم ”ايقذلا :تيشاب هقعوتو

 هرمأ ةياغو

 ةاجعلا نم سيلأ )

 يلع ألو ٠ ٍطارصلا ىلع رمأ
 هيلإ ىوُأَ 1 ا ضو

 هّيدعاسي  مطفلا رع, نياوس

 هّيرفاح ةمعزهلا ىف فّلخو

 هيبناجبو
 ه

 هلعشو مارب

 تيرفيك

 هيكوع

 :نطلرب ريشي

 تسلا

 هّيضراعب هادي ترم امك

 هييئواش عمجي « روفسبلا ىلع

 نم ىغغلا اهيطعيو
5> 2 ٠. 

 هيترشعب كاذو

 ةيسراحو

 5 هترشعب

 هيدل اندِشني لاحلا ناسل

 ؟ (هيلع اعِئَتمُم لق ام ىَري
 ؟ (هيدي ىف ءىش كاذ نم اهو

 و + مظعألا ردصلا هب ديرب  ؟ لصحملا وهو ىباج عمج : ةابج ١
 ءارزولا ريك



 ب ؟+

 0 2 2 1 ل
 ايناتيزول ةرجخابلا ةبكنو ةصاوغلا فصو

 : ايناتتزول ةرخابلل ةيناملأ ةصاوغ بفن ةثداح. ىف لاق

 ةميتي(1)لايخلا) حول ىلع تيأر
 5 ؛

 قدَصَم نيمأ كا> نم كلايف
 ةلفط مثيلا تقاذ .اهيلع اهاّوف

 ةعاس توملا نم تساق ىذلا تيلو

 هلاتفأ هايل ىلا ذا فد خرفك

 هجانج لظب () ىرَذَتْسَي بأ الف

 مكب بابعلا ت
 ةباشُماهنم توحلا ىفوأ توحلا ىه

 اليو نيفسلا بزمشأل .نيبأ

 تحت (4) ٌةباددو

 وي ريل

 اهاوَّيأ (ايناميسول) موي ىّضق

 اهاَجشو اكبلا سفنلل جاه نإو

 اها كو +. اهانك رد نشرك

 اهاوط نّيدلاولا ىوُطُي حار امك

 اهامرقا 201 ديلا امال

 (كاهارمو يلع أ الو

 اهاري سيلو ىراسلا ىرت « نيمأ
 اهاخنأ ناكل اًدالوف ناك ولف

 هاف راقت ويك را منو

 ثفط اذإ « ا .. تضاخ اذإ نوثخ
2# 
 ةنعام

 9 و عرو

 ىغولا نم ءايربالا نفس (0)ت يبت

 8 0 همي, مدل

 بجتحتو يون كمل لد

 اهُيكَر ناك الو « اهيناب ناك الف
7 3 

 اهارسو . اهحْبَس ف

 اهاحر ضوخي ال نم ىلع ىجتو

 هام كو ع فانا يل

 اهاظدو
3 

 اهاوحو ًاهمض رحب ناك الو

 اهاَدر سوفنلا ماع ىف ناك اذإ

 ىردلا ب ؟ - لظتس : ىرلتس "  .فارغوت امنيسلا : لايخلا ١

 اذا ودعلا تيب : لاقي ©  ةصاوغلا اهب ىنعب : ةبابدلا 4  ءانفلا:جمتفلاب

 , اهانرق : برقعلا انابز + ملعب نا نود نم اليل هب عقوا



 دهسا ير دج

 تّلعصالو ءًأنازيمٌسمشلا لزنت م

 تأرو « هتافاح ىلع ُهّلْوَت ملأ

 اسبل ىجضلا ىف هيئطاش ْيلزاغ نإ
 ررجش نم داولا (5) جاجم نكت كابو

 لبج نمو ٍلْهَس نم ضرألا ةذهو

 رجح ىلع ناب ارّجح ْعَضَي ملو
 تضبن .طئاح رصم . مارعأ نأك

 هرصاقم الع نم مخفلا هناويإ

 تمطتلا اهلوح الامرو اهنأك

 يذل :ضيشلا' هيأل ثني اع

 اهبيط داليملاو ِةوُبَألا ضرأ

 انفقاوم اهيف َةلْجَحُم تناك

 انبعال مايألا ٍةَرك ْنِم بآف
 تعدف « ًايفاص ىلايلل .ْعَدْن مو

 ةقيام دينا انيضنيل جلطة داناول

 انركاذ قح .ىيضقن ٌرصم ىلإ ايش

 هن نشل ”ددح ( نالكي) قنك

 اني ربع قرع او دباهتوف
 35 هلا وأ رصم انلمح اذإ

 رضخلا : نيمغا اهدحاو : نيغلا ١

 عصمصج ب7  هجرخت ام ىأ هريغو رجش
 ةيراسلا ىهو « ةناوطسا اهتدحاو

 ٠ مظانلا ةدلاو ةموحرملا ىلا

 انيداو ثم ًاشرع _ حضلا اهكلم ىف

 + ةييغبلا 7 يمد يق
 (:)انيغلا ةّيِشوَملا سسدْنَسلا لئامخ

 انيمرت ناطيخلاب رقلا .ًظفاول
 (انيعارف) اهاَنِد (رصايقلا) لبق
 انيناب راثآ ىلع لإ ٍض زألا ١ ىف

 انيئاف .ناينب ال عار

 (م)انيواوألا قبب الو « كولملا ىئَفُي

 (ةاانيطاسأ اَّلِإ تقرع ةنيفس
 انيزاوملا َنّيَطَع ( نوعْرِف ) زونك

2 

 انيباصت نم .لويذ .ىف ابّصلا رم
 ص 6و هوو

 هلل للا

 رنا
 « رهدلا .دي هب

 انيفاوق ىرجلا
 انيهال مالحألا َةَنِس ْنِم باثو

 (اميبآ : عدلا لاقف ع ضن نأب)

 (ه)انييلْمِغ ّرحبلاو « ىّعَو ٌران ربلاو
 انكابو © فلولا“ :ئيلث ا[ اهيف
 (ة)انيدؤملا ريخ نم عئادولا ٌريخ

 انيحاون نم اّلِإ قوشلا ِهِتَأَي م
 ؟ انيجاش نمل ىوه ىأ : ردن م

 نم ضرالا هجمت ام : جاجملا  ؟

 ةراشا 75  ديدصلا : نيلسغلا



 بسن هاا ع

 هر معلا اك () ئغبانو

 ومكقارف نم ,حرجب هاجد ىوطت

 انرجاَحَم اقر مل مجنلا اسر اذإ

 هبكاوك نم ىهاودلا ىياقن انتب

 اندلجت هيفخيف .ٌراهنلا ودبي

429 
 ض 3

 ()ةفر ىبرلا فانكأك ردهعل ايقس
0 

 .٠ و

 ةيهاز خءانيغ انب نامزلا ذِإ

 مار ع ٍٍء 7

 ةيغان شيعلاو ٠ ةيفاص لصولا

 اهتسضبت «نانقولا ىفرلا تلت نسيشلاو

 تلفتحا اذإ ايندلاك لبي لينلاو

 تدرطا ول ىمعنلاو « ماد ول دعسلاو

 - يي امد شا لا ىلع قلأ

 3 و 0

 تمَستراو.٠ (توباتلا) هِنْمَي نه هاذعأ

 هبناوج ىلع

 ,مرك نك قلخلا ىف ام غلابم 0

 سرع الو (م)راذعإ رهدلل رجَي مل
 هتلعأ ىف ىّغطَأ .دعسلا ىوح .الو

 انُرَهوَج َرانلا ضاخ : تيقاويلا نحن
 قلعالو نب يصر اك لرعنمالو

 انيبحتو مكاركذ هيف انئيمت

 . ةنيوطَي راحسألا سّلغ ىف داكي

 اتيقارت أدت مو < 1هلورتي ىلع

 انيضاقت نئرسح اهب اندعق ىح
0 07 

 ائيسات هوسايو <٠ نيتماشلل

* 

< 
24 

 اذيِل ابصلا فاطعأو :.انبهذ ىنأ
 3 5 ١

 رم

 انيحاَير اهيف انتاقوأ فرت

 اتيشام رخدلاو 3 ةيشاح دعسلاو

 انينايلا ىثو ىف لفرت (سيقلب)

 انيفاصملل ءافو اهيف ناك ول
 3 م

 أنيد ول رادقملاو ء فول ليسلاو

 ائنيط وأ ؛ ريسكإلا هب انسمل ءام

 انيس نم ٌراونألا

 انييفولا قاثيمو ٠ ماركلا ٌدهع
 انيلايل زا ىف-+وأ يايا + الإ

00 

: 
 ةغبانلا لوق ىلا ةراشا قرالاو مهلا ةولم يدلل ليللا مي ديرب

١ 
 بتكاوكلا ءنطب هيساقأ ليلو

 ثداح رورسل ذختي ماعط : راذعالا  ؟  ةرضنلا : ةفرلا  ؟



 د وة

 ىلا تبا ادع تيا هربا
 ةيداع 1 هادي كنع 0

 ةيلاع لينلا هاهم كنوع ىتح

 ىلع ٍدرَوزاللا فوفذ كتزرحأو
 ةجرؤم " ءاجرأ فيزلا كزاحو

 هلئامخ ىف فتهاو « لينلا ىلإ فيقف
 انلزانم نم ىوُدَي تايم صآو

 َء

 0 ترس ندارلا و

 اهتلالغ اَنْلخ ول .ليألا ةيكذ
 نيت ل يرينا كك تمم

 ورآلاب كانيزج ولف
 هءر د

 ةيلاغ

 ا

 0 و و

 مرغ دو اندجو
- 

 نيألا ىف

8 

 انرئامض نم مهيلع راغذ نم اب
 انرطاوخ ْق مكيلإ نينحلا بان

 انتداعع هوعدن ربصلا ىلإ انكثج

 ِدَلَج الو . عمد ىلع ابلغ امو

 2 2 رق

 ( انيرجب ) اودحم روثلا بئاجث

 انطابغ زنا انام دي اسنإ

 انيمايم تناك نإو « ثويغلا ىلع

 (:)انيداو ٍفاَوفأ نم ٍدَجْرَبرلا عَ

 انيتاسب :تزتهاو « لئامخ تبر

 انيحايرلا لطلا لزم انك  لوناو

 انيناغم نم ىوضتيو « تاثداحلاب

 نر رب رب
 انيزاوج ضهنت مل كارْدُم بيط نع

 ؟ انيلامأ نم اًيْشَو قوشلا بئارغ
 انيدلا وه قاصلا ومهدوو ٠ اَيْند

 انيجانت ىف مهاوه نوصم نمو

 انام مكيلع لالدلا نع

 انياب ذخأي ملف ء تابئانلا ىف
 (0)انيِصايص نم 'مكاوت اننتأ ىتح

 فاسص رجح © دروزاللاو : قيقرلا بوثلا : فش اهدحاو : فوفشلا ١|

 نوصحلا : ىصايصلا  ؟ لئامخلا اهب ديرب : فاوفالاو « قررت فافش



 سس ٠م

 مرح لإ الإ ىزجا نم رش م
 هينششت هبط يراد فلا قول

 ترن“ املك « انك "مارش ىيقْسن

 هكا رتبت ١ اهيفارك ف زيع ةعيذاك

 (م)ةَّقِم ىلع تضغأ نإو رم نكل

 انُمِئاَمَت تفر اهيناوج ىلع
 انيرام:.: اهيف .. تحرم . بعالم

 انريخاوأ يف دوعسيل علطتو

 اتحواري (:) رحور نم لَن خا ِ

 ني هللا مسا ىلع « ا

 ةهكاف : ناسحإلا ىذر مركلاك رصمو

 انحناوج نع ىبري .قربلا ىرا.ءاي
 امد "ةايسلا عمد ف قرقرت ا

 هَيِجاَيَد كتهَت مل دهشي لبللا

 رمدق ىلع الإ انوي م مجنلاو

 ةزئاح ليللا هاينا ىف. ةرفزك

 ( 10( انيراذل) تراس( لباب) نمرمخلاك
 ()(اتيرشن) و( اًيريخ) دؤولا قامت
 انيئارعا .:ةقنف ' :تيظنأ» ,انعويم

 انيطالسلا برا ىف َنظِقوي َنْدِكو

 امينقست روفاكلاب ٍدْلْخلا نم 2

 (؛)انيقاور تماق اهتافاح لوحو

 اتيئامأ . اهيا هاكنأ عيد

 ا نك ٍدودجل بر

 0 انيقلت م ىف تدعلا همسابو

 انيدابل باوكأو « نيرضاحل

 انيقآم نع ىمهيو « ءودهلا دعب

 ميكاب ضرألا اًنبضخف ٠ اكبلا جاه

 انيلاب هطتهتن ىلو 2 ماين قع
 انيعار دهعلل « ىوهلا ليا مايق

 وكر م
 هروب 1

 انيوضي نيح هيف ددرن

 ايريخ 5  رمخلا ةذوجب ناتروهشم ناتنيدم انيرادو لباب (1)

 اهدا: :نقاوزرلا هي .4: ب ةينيللا : ةقملا 7”  رهزلا نم ناعون * انتنرسسنو

 ٠ قزرلاو ةمحرلا : جورلا (5)

 جرخو رحبلا بكرف اهنم مغرلا ىلع هب تقاض .نيح  رصم هبش (ال)
 نا هللا .تلأسو ايبص ميلا ىف هتقلا نيح مالسلا هيل ىسوم مأب ب ىفنملا ىلا
 . هلفكت



 دس ووعد

 ولا ينم + ريس و

 ةييلننا
 « صح

 ريزعلا نطولل نحي ايفو اينابسأب هاغنم, ىف .اهمظن
 . هدهاعمو هدهاشم نم اريثك فصيرو

 (؟) انيِداَوَعابشأ 0( حلطلا حئاناي
 اذن 0أريغ كيلا ضقت اذام ل - و

 انرواس ريغ اكبأ نيبلا اب فر
 0 م «#. .ةرز8

 انل قاريفلا (") شير : ىونلا هتمر لك

 عيصنمب خربت م قوشلا اعد اذإ

 انق رف حّْلّطلا َنبااي سسدجلا كي نإف
5 24 

 امظ الو « ًانانْحَت كءام لأت م
 0 2 - و -

 مهبلصت ني تش ٌكيسج(؛) ٌةاسأ

 سلدناب (9)وكيأ ىحزان انل اهآ يم * نة2ذ ه م

 هل ءافولا مْسَر ىلع انفقو مَ
 مهعمدأ ضرألا لانت ال ةّيتِفِل

 مسا ا ول ه

 )1١( ةهبنم هيف ٍنيدب اودوسي مل وأ

«+ 

 ؟ انيناول قمات ءأ « َكاِئاَرِل جدت

 ؟انيشاوح ىف تلاج كحاب تصق

 انيدان ريغ اللغو بيرتلا اخأ -

 انيّكَس نيبلا كيلع لس ؛ امهم

 انيبلي -ال---ىع نيحانجلا نم

 ميلر ل هاش
 (ه)انينافأ اوجشالو :(4)اًراكذا الو

 انيساؤلا ”داترت ليذلا بكستو

 ؟انيواَدُملا (8) سطنلاب كحورل ّنَمف

 !! انيباَوَر نم (١٠)اًقيفر اَنَذَلَح نإو

 انينثُي لالجإلاو ؛ عمدلاب شيجن

 (0) انيّلَصُم الإ مهقرافُم الو

 اتيد مهقالخأ مهل تاك 4 ٍسانلل

 دابع نبأ ناك ايليبشا رهاظب داو هب ىمس « رجشلا نم عونحلطلا )١(
 . هبئاصم ىهو « انب ةلزانلا رهدلا ىداوع : انيداوع .؟ هب علولا ديدش

 .اركذت« اراكذا - ؟  سرلا هيلع قصلأ مهسسلا شار نم : شير (9)

 . ءابطألا : ةاسألا ()
 . فتلملا فيثكلا رجشلا : كيألا 5  قاذحلا ءابطالا : سطنلا (4)
 اا وأم نيب اةشلم ت51 بتمخلا : فيفرلا 1
 ٠ ةعمفرو فرش ىأ - ةهبنم 052



 د ةىول دس

 نايفآو ضشادجأ هيف تقرفت نطو ىوع ىل ارقالثت نأ هللا

 #ةا 6#

 5 2 ع

 ناإو نيد هصلاخ حصنلاو
 نازوأو عيطقت وهف ؛ ةمكح وأ

 ةقداص « ضالخإلا اهْوْلِم ةحيصن
: ٍ 

 ةفطاعو ىركد نكي ملام رعشلاو

 ناوخإ مالآلاو حرجلا ىف نحنو مجرونب ىحضفلا وق رشلا ف نحنو

 أ خا

 ىلا هب عجرت ىهو كلفلا ىف ىأر دقو لاقو
 : ةهباشم ةنيمأ هتمسرك نم اهيف ةلفط رصم

 (ةييمآ): ةيش وله :.ةئيفنبلا نون ولع
 ع 4 و

 عب نم, اهترومت ولو

 هنيمث َلْثِم اهل ىد دع ةؤلؤل هذه
 نكل « مورلا تانب نم

 يدلل كرثي ْنَم انأ
 ٌدِصىله كذا كالماي

 هب كلفلا ىف' تنأ

 هنو ايندلا ىف "نا
 (1)هنيدملا كلت ىف كو
 هنيز (ناوليح) قف وهو

 لب و هل رك ذاو 3 هجاز
 ا

 هلئيلحو « ةيبأ
 و ىو 0

 لان قنا ىنأ ا هدفأو
 2 2 و

 انينض سفنلاب تسل

 0 هين“ را

 ِدِعْري نمحرلا لأسأ

 : خالا . وتلا )1(

 هيررع تسد ذم رجب

 هيض ىسفن هبو
 2: رنات م

 هنورع هايإو ك



 لا

 (لناولأو ٌغابصُأ َوُهَف . هقاوفأ 2 اًفِلدخُم ضرألا تابثلاب تلبقأو

 () تّدّرتباف «٠ حيرلل غش ) رثخ دقو

 ناتفأ نهيشاوَح + . روتس ئدل

 (4)نادرأو. لايذأ املا. نم _تفج . .. الو (20لالبلااهنعل زيول تنئنا مث

 نانبل دلخلا قيرط نأ ا امو : ميعذلا تانج( نادل ) تفّلَخ

 (0)(نابيَو) ( َىَط) اود ىَدّتلا اهيف ,ةفراو ءاديف ىلإ تردحنا ىتح
 (ك)ْناَسَغ رهذلا بابش ىف مؤابآ ١ رةَحِجاَحَج ©) تاك اهي تلرن

 (:) ُدَيَص ْمُهيف قاب + (0) ِةرِسَألا ضيب
 نايت ّقْيَت مل نإو (١٠)(سمش دبع) نم

 ناركش هيجي مكتاسحإ نأ ول هلءاضقناال اًركش « ماشلا ةيتفاي

 تاطوأ رخلا ف مكدابوأك الو دي, ماسلا مون عيش قوام

 (01؟ ناثجو مكنم مث اهل لهف مكل ها اهتشو هللا ةايع

 ايي ديستخاا ل كلملاف اهتلوّدّنكراودباو: كلملااهل اوديش

 3 ىِكملا دحاولاب بآل ٌرطَخ هل اًدوقفم ٌرهدلا ٌمِجرُي ول
 ناقتإ لامعألا ىلع َنيِبي نأو ًالمعومتذطسا ام اوامعتْنأ كلما

 تايم ١ حالصإ: ىف ٍبلطل ةطشان لاومألا جّرخت نأ كلملا
 اا يلج لح لقم تحبتو ايدأ هلوخ ناسلا ثحت كالا ةام م

 )١( مضلاب فوف عمج : هفاوفأ ٠ بايثلا نم عروب ٠ رهزلا انه دارملاو .

 عمج ٠ نادرأ 5  للبلا ىأ : لالبلا ”   تلستغا : تدرتبا ()

 . مكلا وهو ندر

 حجحج عمج : حجاحج 1 نعمو متاح اتليبق : نابيشو ىط (0)
 كولم مهنم «© نميلاب ةليبق وبأ : نامسغ  ا/  مراكملا ىلا عراسملا ديسسلا وهو
 ٠ مابثلل اكولم اوناكو ناس

 سمش دبع ١١ اريك سارلا عفر : ديصلا 4 هوجولا : ةرسألا ()
 1 اقع نانج 1١ ةيمأ ىنب ىنعب



 هدا اع و

 03 راس رثو

 ناجنشأ :ةتذاع و 4 مهلا هب ىرَس مُهَمُسْرَأ بائتنا امهم ! ىبلق حيواي

 : ع
 نِهيلنَأ () (هارهزلا ) ىلع تمق سمألاب

 (م)ناَتَه ( ءاَحِّْيَملا) ىلع ىعمد ٌمويلاو
 و 2 96 وى 7 3

 نابّقعو « كانو ©« تارينو ةيولاوال كبارا مهنم ٍضرآلا ىف

 اوناهام ٌدْيِرْيإلا هبْرَت ىف ّناه ول 2 مهت (0) ماغّرلا لام دق ٌّرعلا ُنذاعم

 (ة)َنادْعَب :نياّبعلا .قبتب ,تعَو الو. :| (ةلِطْيَلُظ ) تناك امل ُقَْشَمِدءالو
 ؟(ناوُرَم) لارلاوأضْملا ف له 7: :هلآشأ .ةورملا !دجسملاب ثنزرم

 تالليعيت :ةررعأ رباثلا + . ىلع تفلغتاو , نوزفتلا لجل لفت

 ناذآ ناذآلا الو_ ."ىلاتايؤرت--- ةكرانم انف .نافآ ثاقألا الف

 ناحيرو ؛ تنجو . حور قشمد هتنج تينثتساو ءهللاب تنمآ # نضر 4

 ناتي (فاتكفلا) اهل راد رمرألا +: لاوتح كاك "دقو ٌقافرلا ناف

 ناوضر ٍدّْلْخلا نود كاّقلت امك () (ىَدَرَب) ام اناقليوفصوىَرَج

 ادَناَيْمِع هامل نجل قوف ٌسمشلاو " َةَدرُمَز ' اهيشاوحو  اهئاخد

 ( اهيماه ) لوح وأ : ()( رمد ) ىف ٌروحلاو

 نادلوو . قاس نع تشارك مر

 نايرُع ٌرحنلاو « ةّيسياك قاسلا ةصقار بابلج ىف ِداولا (ةوْبَر )و
 ناحل: ريطال :امك .!نويعللو. : ....اهنتنويعلا ضلت نم ادصَت ٌريطلاو

 5 20 ١  سسلدنالاب ةيمأ ىنب ءافلخ رصق :ءارهزلا )١(

 ٠ دادغب ىف ةريثك تاغل ىدحا : نادعب *  بارتلا : ماغرلا (؟)

 . قشمد رهن : ىدرب (ه)

 . .قاشمد ةيحاض : رمذ - /   صلاخلا بهذلا : نايقعلا (5)

 . وريسلا هبششب ميظع رجش : روحلا (4)



 2 نامزلا يقال

 اَدِلْوَم رخاوألا قف ف

1 3 

 ىسمو

 نيعرادلاو 3 انقلا نم َِن

 نيدَعَصُم ١" قلوللاب ” كلب

 نيِدُي ال ربابجلاب ٠ كل

 نيمكاحلا اودرو « اوبضن
 هب ١ ع

 نيرخالا وق هليبسو

 نيعللا ٍدرفلا نم اًغَرْف

 نيدجاس كل  ةيتف وأ

: ١ 2 2 72 

54 
"2 
 املس

 .هل ءافك الا باتك (؟)'يدألا اذه
 ل ره. 22-7

 ةرهاوج ًاموي تَبَلُق نإ يضيف ام
 اوحيتفام“ ىايتالل 7952 رد

 مزج وخر م

 اهتلود كارطأ ىف ريمشلاك نيِلاَع

 كامو: .هفيررحا ! مسررلا ىلع
0 7 2 

 ناوذع هنم قاب ءيفئاحصلا ثَر
 و

 58 ركل 0 ع

 ناتهبو .ايند .هرئاسو : هنم

 (م)ناهذآو ٍدار نم حشا ارق الإ

 ()اوناد امو اوداضاام ثيداخأللو '

 ؟اوناكام : برغلا ٌريرستلأس لف

 ناطلسو: كلم رقيجان لكك قا

 )١( مويدارلا *:دارلا د - انهو ميدألا ب .؟  قشئند : قلح 5

 ] 65اورهقو مهألا نم اوبلغام : اوناداه ٠



 درج مما ةيلعي 0 اوقاو

 اللا.

 اد ٍرْفَس نما نول

 يبل نم كشعب ناك: وأ

 وللا ىوداو نم تعلطو

 الجلا ف كّلوح ٌليخلا
«”ّ 

2 

 )١( نيكلاملاو دمدمل

 نيبج ىلع رقتسا امف ء ل
 2 يغ 3 5 1

 نينسلا حمرلا هدشي ىل

 ؟ نيِرَعلا ىلع تعزج له : كل

 نيمكلا الو. مالسلا نم

 نييفسلا بولسَم ٌرحبلاو
 (م)نيزحلا بلقلاب تفدص

 باطللا و 14
 وو

2 
 نيعملا 2
 نيضرعم ليبق ىلع ول
 مذجي مل قف

 ام

 )١( تضرعأ : تفّدص  ؟  لوالا قيفوت دمحم وبدخلا :

٠ 
 سرغلا ءاطمن وهو لح عمج : لالجلا هك



 () نيِقَر ةيواز وكيد ريع نكر لكبو
 و 2 «٠ ىءد *# 5 هه

 ()نوز “ تابنج ىلع“ تّرثت ذا اهلاختف ع ىدلا| .ىئرتو
 ل 2 6-55 هرم < ربا و
 نوكسلا روصلا ىف لصآلاو اكرحت كيرت روص

 ل

 نيبعلا ٠ نطتلاك سلا اهيَمص 2مئار ١ رميو

 (©)نيح دعب اديهع اًئيح اهناهد َنامزلا بحص

 نوثملا لوط ىلع ىح ليلا لوط ىلع ضَع
 نيسياللا ىَدَحَت ىتح الزي مو َنويعلا ٌعَدَح
 ()نودّرْطَيو « ٌنولوانُي ب اكّرلا ىف هك رصق ناملغ

 نونحلا سوقلاو « ا اهسلاو 4 قوبلاو

 كرو“ ايل> نك” ليهلاو  تبل' هبي بالكو

 نوزحلا ُْبِثَت ةراتو « ل روعلا" قفخ ةدنت شحولاو
 نيل اهرقانم قو © ح ارجلا ق 6 ٌريطلاَو

 نيراسللا نسر 2 ” رتل  ضيآ ' ناكو

 0 ا ات ل مال ع ا رع

 #ة #2 ©

 نتا طيس © هلو يب 27و“ 7 للي

 دولا هي نفل  ةكف ماقملا اذه
 8 - و . .

 ا لالجلا نزأ مكراثآ ق تمقوو

0 5 3 

 نيصرلا ىرْعِش اهراجحأ نم نيرشعلا 'ىف تينبو
 درطلا ةسلا نس يري . قدئاصقا + نتويع ..تلاس

 ديصلا نولوازب : نودرطب 1  ميدقلا : ديهعلا (9)

 ٠ ةنعارفلا ؛ سسمش لآ (5)



 كلل . ةريقك ا . ككذز

 زن ع داك ل مأ

 هلتملا روبق نم وه

 اضحلا قى ٍلاغ 08 3

15 2 

 لو 0 نم زواعذو

 املا بتيكلا نواه تادح
 ها م2

 يتلا ( سيراملا 0 * تفاثؤو

 و قلل -.ثلهعا

 هل ()اًواهَنو

 اهل قولا . نطفي. ىل
 ىذلا بهذلا اوعزاذتو

 0 7 «ر و

 تليف فو تالآ

 ا لل“ اذ 0

 مئامك كراكو

 نوشيحملا ةائبلاو . ور
 نودقملا ةولخلا ىّرِجُي

 آنإ

 نيمث الو . هزحي مل ِةر
 نيفد هعم ةئام 3 ّ

 نيف" ايه“ قوت هزات

 نيريكشتملا < ىالوأو خا

 نينبلا عتص اهمنأ بس
 ٠

 نورقلا هِيَحْمَلِب .٠ بهذت

 ()نوُيقلا هنم انتافصو

 توديلقلا اهني ١

 ن وكيلا ٌلمانألا اوحرس

 نودتافثي هل اوناك

1 

 (م)“ ريفا بهذلا قئاقرب

 يأ و

 نيزر سآ دوم د

 نينجللا +: هرولا + كناككو
 .قرحملا : نيتفلا "   تيباوت : سواون  ؟«  عانصلا : نويقلا )١(

 )"ع ع تاسقرسدش اكذب



 بج ست 0«.

 ١ ل ب 7 ل

 (١)نونظلا نع رستسا بيغ لا بجحمك ٍلزنم َّى
 ترسل هتقيح لول د ” ريفا رلعلا لد نع + يد *ً 55 را
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 مند املو مد ل.خم َى لفرت
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 ()تحماف تفشتكا

 اين مك لاقل 01
2 ِ 

 000 م 7 مف
 »و # 5

 )0( معاذ امر ف
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 ؟هماعد داع رايد نم ىرت له م موقلا عراصم 7 نق

 3 يل و م ى- 7002 -ٍ و

 (0)هماقإلا طاَسب ايلمأ نرطي ' اف ضرألا نكايملاب تس

 ()هماطخوأ ءرتمروأ ء()ضْتَذ ريغ 2 تلاج نيأ امهنم ٌنيعلا ىرت ال
 يي 24 و 2ص 7 ل 1 أ

 هماق فلا هّممع نظلا ىدم لق ربق صرألا (5)لجارم نم معراج

0 

 هماظع ملت نأ ارصلا فن ب هلال ىلاشللا اببحت

 ()هماعت اولاشو مهحير تّيهذ  اًوَسمَأو ءةايحلا اذ ىف اوحبصأ
8 4 0 

 همالسلا ٌراوج وأ ء شيعلا ةبحص الإ « كنامز نم تش امم ْقِئ

 هماخف اهيف نويعلا ٌراحَت ٌّرعلا ةوُرِؤ ف ىهو قرشلا ةلود

 (")همال رحبلا ىف ىو ُليطاسألا»و َعْرِد ربلا ىف ٌَوُهَو شيجلا اهناخ

 هامل ءاضثلا دي ل" اهتلح خلا "ينم ملا 2

 تادفأ كلزلزو (اذوب) هين دق لع للك ١ ةجرا" اهجر
 ا 9 عيسي ىذلا" ل تايسلا ” كلذ نم هللا“ انذعتسا

 ؟ همامغلا م حمي ()ًاميمحو 2 ًابوبه هم املس ىأر نم

 ال1 نارا اهيل يف يردك ١ )سنجل منجا َنَنَي اناكدو
 نيم رفلا كسروا ناك ل + 5 ىف بئللا ىوغ امك ًاعِزَهو

 انف ا ال

 - 2 ريع + 2

 هماعو حوذن نافوط ىبسني ٍت افوطب ًءامسلاو ضرالا تتأ

 ءايشبلا ما : ضقنلا - ؟ ي نماكلا : ءاضلا ب ؟..ب اولحترا يا ())
 ا ٠ ضردقنلا

 .٠ هنم ربسكت ام ىأ 2 موطحملا ءىشلا نم مطحت ام : ةماطحلا (؟)

 . ساحنلاو ةراححلا نم ردقلا وهو © لجرم عمج : لحارم (ه)

 اوقرفتو اولحترا ىأ (5)

 : ليللا جنح حاج يساأ ء راجلا ءاملا ٠ ميمحلا م8 عردلا : ةماللا (9/)

 ٠ رهلا ٌةوقب ةررنلا ةقامبلا ناز ىف  هنم ةفئاط



 هك , الإ ؟ .نلط

 هل نّثو ء هارث لبق
 كن  ةبأ , يك لب لاثأ

 بأ يداهلا محب. ىف .راثأ

 ىوُنلا ىلع كيلإ قوش
 ردشارلا كولمللا نبا اع

 هيلا ...:كلللاب . ناك. 1

 ىذلا ركدج 2 سيلرأ
 مبا“

 هلاحر لأ . عوق .ملعلاو
 هلالظ انايف هللا 4 ١0 ىلا عب

 را يوم
 هلايإلاو ةكم ٌريمأ نم
 هلاه هياغ جيجحلا ا

 هلاون منغاو , ايف كقلع

 هلالبشلا. نم لوشلا لاغ
 هلاقملا ىف غلابو , + ىهع

 هلاح ريخب كليب انف يح
 - ل ا 7 /

 هلآ لجاو «. هبحا ؛ ك

 (0)ةلازغلا ' ىلإ ريرهلا فوذ
 هلاَدَعلا ىلوأ . نيحلاصلا أن

3 
 هلالج مك قتلافا

 < ”دلامكأا هي ةوجولا "راب

 ريهشلا لازلزلاب ةريخالا نابايلا ةيكن فصو

 ( هٌماهاكوي ) ىلع فطو « (ويكوطب) فق
 لسو

 اذلا َرِذْنَأ ىتلا ةعاسلا تند
 ؟ همايقلا فيك نينيرقلا

 همالعلاو(؟) اهطارشأ 0 0

 : ةمالثلا . رع درفللا : طارشالا - ؟ - , سمسا : ةلازقلا 1(



 ل ت2 م و

 لفاحب سيلو + ىلاعلا بّحصلا نم ًالفاح ْنَظ نيلجم ىف ادبام اذإ
 لئابم رش ()هقير نمي انرطخيو دماج لك هظفل نم انرطميو 5 هم ء : 0
 و أ ًُء 4 ع

 فصو اهيفو :رفاسم وهو تباث بوجحم روتك دلا هققيدص عيشي كاقو

 هس اللا "دب

 هل>عوهلا "ىشناوج قو ءز < اًجحلا# تعج نإ. ( توجَحَم)

 اهالي "ير دوي وسوم ل. ٠ ةرمراب»“ ابو الرع

 هكانزسل رح وضاع, "نبرة "ةقتتن

 هقاببلاو  :ككلح ” هيفا" رلظ +7 تكتم ()( قينعلا) 'لغو

 هلاسرلاو ١ ىردسي الزلل. 3 16 تيتا كب ىرتتلا ىو

 كاي ىرازلا "اللوؤاك + رو هرؤتلا (  )لا تقل

 لالخ ةقتسو ”-.ةقلشلا ع ”اركلا هج هي“ دا

 ةاهجللا "كدت بتانلا ل ك1 ء حورلا نط "اون

 انوع مويايناو 233 ةدمقلا"“ ' نولا - ةانخو
-ّ 

 0 رسب كلا امرأ شلت رك" ادعو
2 

 54 و تب .

 هلازغلاو .(©7(نسّيق) ثيدخو. 2 ئرهلا 2 ىرذع  كآنهو
 7ص 5-9

35 7 0 

 هلايخ اهتنعا ّق ىرجي « ليخلا رت كانهو

 (5)هلاسيلاو :٠ ةحاجرلاو . ةحامسلا عمج نم كاندو

 ١ هتاعل ىرح ىآ البر ىبصلا لار نم . باعللا : للرلا ٠

 ١؟( نونجمب فورعملا حولملا نب نسيق وه  ىتملا مرحلا : قيتعلا

 ةعاجشلا : ةلاسلا.(5) .



 2 َ ري ة

 (1)ىدلاالو ”معنلا تئازوب كالو ام

 ةناجمو .٠ ةعالخ راد :كومعز
4 - 

 ع
 العلاف 0 اير تا وهشلل تذك نإ

 ب 2 ا

 مهناك . ٍنايبلا مالغأ نيدلت
5 2 

 مه ٍر عش ةمكح لايجالا ىلع تضاف

 اهبرغو دالبلا قرش ىف رلعلاو
1 0 5 1 

 هلالجو . هلامج تبنا ؛ رصعلا

 0 و 0 م ل

 هبوعش ُكنعء قحلا اول تذخأ

 : ع ع
 اهِضْرَع ةعاشسو خيراتلا ةنازخو

: 0 
 (ه)ئَر ثلا كيداونأ بئجغلا نمو

 ىتعْلَمَو 4 بايشلا لبق ىصح كمار

 ىلع اءايإذمو ىاذل حارمو

2 4 ©2 

 قلد ع رعشلا يىحو ةامسو

 4 2 وع

 دجأ لإ. ةعيدصلا كل تادنوسا
 ا

0 7 0 
 .ةرج يرتب لكب كوقي مل نإ

 بحاص ىف لاقو
 او

 ًِ ا

 منال

1 

 كوْفَّس ()راهنلا دوهشمب ىبرت
 ١ كومعز م كف اي » ةراعدو

2 
 نهتاوهش
 كيرأ كولم : ناجيت باتنما

 (ع)كورعدملا . رثوكلاك ةيدففب

 كيدان:  ىزوس هيلاط جح م

 4اس لاا مال

 كيني روني .هتراضح ا تبّشمو

 كرضام اهزونك ريب ءارجشلا

2 74 

 كيف  تايورم

 نم نكرلاو

 ثارداو ّق نالزغلا عتارمو

 («ذكوتلا ثيايشلا د ليقمو
 ب - 5207

 (8)كوُحَم ءامسلا هلك لع نيل

 كريزجأ هنام.  ىفاومتا زيغ

 م ا
 كيقاو ةلالجا ع طاق

 : مالكلاو ةكرحلا نس 5-7

 لقاعب سياو . نوئجمن سيلف
#2 

 لغات ريغ ىضحلا ف() ىزنةيامك

 برحلأ ىنعن ب < ا ةشقنملا ةرومصلا ىهو .ةيمد عمج : ىمدلا ١١(

 2 محدزم ىأ: كورعم ءام 0

 ؛ برضب تارفلا بناخب ةدسأه : ىرشلا (5)

 ليقو : قمحألا وهو ٠ . كونأ عمج

 ولا ٠ لثملا اهب

 ةسكجلا ؛"لوتلا 7": "لشاجلا زجاتلا““
 . جست ىأ كاح نف : اودع جوبا ريم اهيلع جنب كلاحلا

 .ءابشن ٠ ىزنت ١)



 ىوهلا بَجَع نمو« خاقس ىو امه

 (©)ةحيرق()نوثشلا()ٍةلسعأ فر

 (6)اهناسنإ نع تدعقو « اهتيكبأ

 ٍكلاح(0) ٍِهارَع ف (ءااهارك تَّذَصض

 مدع هاجذ ىلع ميسذلا

 نع عسصلاب لعتا يت < تاق

 نحل الإ 2 حلا 0 تل

 للا 2 ع ريغ قى كر

 مهّليخ كلامملا_مّرح ىلع تعلط
 6ةيرارلا ف ترحل ابا

< 
 07 ل

 تو رجوع نوصحلا نع( جايل) تع

2 ِ. 

 مهيتخو ِكولملا .طخ ىلع ىشمت
 اينيبنف اهل لمجال ثرحلاو

 عاد /
 مهلالقتساب ماوقالا ىمتحا اذإو

 وك 2 ري

 - ةلهدم ىعمدأو لوقأ دنملو

 كولست الو ايندلا نع ولست
 كلور“ قرفملا- " ناجول ا
 كيدلا توص هيلع َحابصلا َّلَص

 (()كونخخأ ءامسلا ىف ىلاحل ا

 ديلا ل نرسل ىرش

 كيِمْحَي دمج ىف (0هدْنِرْفِإ

 كياهأ ىلع مهقويس اوس

 (كيجلبلا) ىلع (:)اهُكباَتَس اًراذ
 ()كولعلا (:)اهميكش لوح توملاو

 (:©)كوكشملا اهذالوف. نع ( رومان )

 (14)كوكصو ٍقئاوم نوصَم ىلعو

 كولسو طخ نم ىغبني ام
 ا 3 3 .٠

 كوتفو حو 3 وسب نم

 كوكذملاب سيل نكرب اوذال
 © 2 و

 ٌكوزغي نم فرعي مل : (ريراب))

 : بهايغ - 75 اهمون : اهارك  ه اهداوس ىف_ىري لاثملا وهو . نيعل)

 ٠ ةملظلا وهو بهيغ عمج

 .٠ ةيشوو فيسسلا زهوج © كنرفالا م8  ردملا ىنعب : كوخأ (0

 . سرفلا قنع رعش وهو © فرع دحاولا

 سرفلا مف ىف ةضرتعملا ةديدحلا ىهو , ةميكش عمج : اهميكش )١١(

 ٠ همف ىف هكرحو هكال : ماجللا سرفلا كاع نم : كولعملا )١١(

 < اناوكاسملا تكيتا اهنا ىآ] ١6 ٠ _ دودشملا ىا. كوكشملا 9



 ةنس سيرابب ضرعملا ىف رامثلاو راهزألا مسسق راز امدنع لاقو
:40 

 ا .نحيراب لهأ هل هللا قزر

 امم ٍرهّزلاو راعلل مدن

 ضورو « لوقعلا ٍبِلخَت ةئج

 رفلا اومرح دق : لودقي هآر نم

 ىتح « لك اشتدق مْرَكلا ىرتام
 املو « امرك تيوظلنلا شب

 ىتح «نوءاشي امك هوروص

 هين١ هللا فيبر

 سيراب

 كرف كا باشا كيج
539 7 2 

 ؟ ىذنج مذو ىتارجه ”مادح

 ىيْحَماَس ولف « َمظ نم تم دق

 ملا ىه كاضر ىف ايانملا دجأ

 اذقلاو .مراوصلا ِبوضخُم كتيبات

 ٠ءمو كلت باضخف

 ؟ ىمد ىلع ىرجلا نير كفاه

 لطلاب و 2 نيبملارحسلاو : بفيسلاب

 رمخلا : ىلطلا )١(

 ةياقو ٍنويعلا ن

 د ا ا
 هوقزراه ٌريخ َلقعلا ىرأو
 ا 5 و
 هوميسن ضرعم ضرالا بجنت

7 

 نيل. عوج
 رحسب نكل 4 سود

 هوقرف ام ةنم

 هوقرس

 » يعم

 ؟ هوقّمح ام ةاقسلا هآر ول
 007 و

3 1 

 هرصتعت هوعتع الو © كلي

 ري وة 0 4

 ؟ هوقطني فيك: ساذل اب جَع

 هوقلخ دق : دوحجلا لوقيو

 كيفكي هنقذ دق ا ناكل

 ؟ كيِرْغَد ىوهلا ف ىب مالإو

 ١ كيني ةايحلا ان وفك نأ

 ؟ كيفن ام ؟ تريلا هاو اكان

 كوفسملا مدلا نم كاذ باضخو

 5 ' كينووز لتاق نمي

 )  1هى تايقوش [(



 مل م١ -ِ

 ()١« قورافلاف) « يرام علا ( نق

 8 ا 7

 تحاوت- لو+ + ننلا ّ لود
 ا 6 دمع جيو

 اهالح تدباو « تنيزا ىضور

 2027 ّن ر ل (اهن3> يان »نا ءارتخ“

3 7 - 
 اهماع ()ىحافالاو « ءاملإ كحض

2 4 3 
 0 5 707 وع ا

 ضغلا اهسجرن نويع ىف الزئاف

 ري ظنا دوو يوه مد

 هاه سوعملا ضيبألا زكا

3 2 
 ؟ كلامملا ىا

 صلاو : زاثألا شيبأ ان

 واو
 3 يا #

 رذلا انركذت ادا

 ايلا .كوانغاا وتو
2 

 وجولا .ف. كب اومكحتو
2 

 ع 7

7 

3 
0 78 8 3 
 اتناك و مويلأو

 2 / را نا

| 31 
 م لك - كتيدف علباف

 قيقر نامزلا نم رت فلخ

 قيرطلا ىف مكباكر : اولاق نيح

 < ىيرطإلا - قروب
 و ٠

 اهؤزشب

 قيمن دتلاب
 - ا 0 و جريب ر_ّ 52

2 21 - 

 «م) ىدقشلا :كخ قوفو : انايص
534 

 ؟كَعارش تعفرام ٍرهدلا ىف

 كًءاضأ ْنَم ميِد : تادف

 كعاتم الاز ام؛ لقعلا َن

 الجان انندلا لع ازتخ“

 كيدلف وتس .٠ اعلام

 ككتعلا ناك اهكستنو د

 كعاطأ ةيتمكح لهأب 1

 كعازطصاو كليع يسست

 كعاللاتبا ىوذي الملاف .« كئ

 عمج : ىحاقألا  ؟«  هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع : قورافلا (1)
 .٠ ءارفص ةريغص ةلتك هطسو ىف ضيبأ رهز هل تابن وهو ةناوحقأ

 . رهز : قيقشلا (9)



 - ه © ا ع

 مهقوف تدربتساو « اهينب تمسق
4 

 اهديك للضو » اهيغتأ هللا

 ل ءغر
 ىرولا نم نيسئايلا جارج وساد

 هل اًوَرَج نيح َدجملا ماركلا غلب
.9 

 ايضك تو اهلثا ىف كّرابغ و

 ب يل م ضم وو <

 اهل ىقبت نأ رصم ةبلط : ىالوم
 كرو < 0-006

 تبقا الو. كاضر الإ خدي

 -اهميِمَص ٌءلم تنأو - بولقلا نإ
 م

 هذهوءكيف(؟)( ىئاَطلا) ىتفلااذأو

 2 57 2 ور 1

 قايم ةميعل «٠  قعت اند

 ()قادّيغ لباوب كيتحار نم
 -. .ء . م 20 و و
 (؟)قامرالا ق سافنالا دعاسيو

 (قادم) تليذا د ,قباودب

 ؟قاحلر مخ سد 4 مدا نر

 قاب ريخ لكف تيِقَب اذإف
3 

 ل 2 درفتم « رعاش نم

 مج 59 2

 ()قالعألا َسَفْنَأ كالو الإ
© 1 َّ 1 

 قامعالا نم اهيناهت تثعب

 8 3 و 7 -

 (ه)قاحسإ ايأ م تززه ىملك

 ( نيك لوه رتسملا ىزيلجنالا بتاكلا ىلا ةسميلو دعأ ناك دقو لاق )

 هي وذ

 روص .٠ روصملا
 ع ع

 ارقآف .. رهادلا“ ةياؤز اًرتغم نإ

 هيلا هاضقلا قماش بعزم

 هاك 1أ

 1 د -ٍ 0

 ارا نين كلو ملكلا ) («)ءاحماو

 قاديغلا )١(

 قيلخلا قينألا زظنملاب صم

 قيتعلا باتكلا ىف رهدلا ةربع

 (-)( قيّدصلا ) ةيآ رهدلا ابدى
 قيضتقو ىف(5) ( وبلا ) ءاجعلاو

 ةيطعلا ريثكلا قلخلا عساولا داوحلا مركلا ٠

 قلع عمج : قالعألا - ”  ةايحلا ةيفقب وهو قمر عمج : قامرألا (؟)
 ٠ رعاشلا ىئاطلا مامت وبأ : ىئاطلا 5 ءىش لك نم سيفنلا ومحو

 مالسسلا هيلع فسوب : قيدصلا "1 ى هللاب مصتعملا : قاحسا وبا (©)

 : لوتبلا 4  مالسلا هيلع ىنوم : ميلكلا ب م. قعص : ءاحما (0)
 . مالسلا اهيلع ءارذعلا ميرم



 لزت ملو « رورسلا نم ىلإ تكد

 يبقاوع ٍتاذ ريغ اهينيقسا تاه
 انك نو -عامشل :ةطلَسُم افون
 نكت ثر ا دعا وأ هاني

 ةقيرت ئكزلا اهمكأ نم ٍراذَحو

 ىنإ 4 (9زًاقاهد الإ ىنيقستال

 ىِجِرْخُم ةمادملا َناطلس ٌلعلف

 الّملاديعفف كيلع تفسَأع ىطو)

 مب كارأ ىح ىل درع ال)

 مهرمأل نوعماجلا ماركلا بهذ)

 اًلزاخ ضعبل ٌمهضعب ٌلظيُأ)
 ىَرقلا ءاقشإ هللا دارأ اذإو)

. 

 دمحم َنبااي كيدي نيب ديعلا

 ىجتر يو.  كيِتحار .لدبقي .قأو
 انسلاو كهجو. دوعسي .ةتلباق

 ةيبب  لتلا هيلاطيد انهاق

 امهْيحِبُص ىف (”)ِنارْجَألا رنتي
 ئرئار ه لاتقلا نع لجأ ىفإ

 ةرثا نيملاعلا ومس ىو

2 5 

 داما 1 سرت
 ()قايملا ةحيصل عارن ىح

 تاوسللا ١ "راف ةلئتتتو

 قاّدع ةحيام لك « ٍديِفلاك
 قانشعلا مد  ىيياقاي- كيفكَي

 قاهد مومهلا يف نيباكب ىَقْسَأ

 قافن ريغ ِوْحَي مل ريلاع نم
 ( قافشإ نمو : جو: نم 20

 (قالخألا نم ةيوار ا

 (قالخ رغب فلخ ىف تيقبو

 ؟( ىقاَر ةراضحلا فبعش : لاققيو

 (قاقش ةاعذ ام ةاَدهلا لعج
72 

 يس 4 م 2 هم
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 هجورو : ريدقلا هلل 1

 اذإ : اهرهظم نيرمقلاو مجنلا ىف

 معو م٠ تارّحصلاو (هرّذلاو

 ل

 ًاقلاخ اوذدظو ٠ قولخمل اودجس

 اهلك ةيعرلا
 امك : ىبشعت هب ىعرملا نم اوناج

 هنيبج ناز لبللا حنجك ,جاد

 ” ية ل
 نيلوالا لوهع كتف

 ( سيبلب 3  تيتاد

 هلالج شو ٌجاّمولا (مادجسعلا

 ١ لزألا : ةيلزأ :
 3 مينغ وم ليسا 0-5

 وللا د
 حضولا ٠ بنرآلا نم ىتفلا

 دجسملا م

 و 3 8

 (0قكبمو - ها[ تلمح اع ىذتر

 قّرطتي ال صقنلا !هامح ىلإو
 5 َ 5 .٠

 قلعتو : ءاهسلا َّق رم لاذتو

 سو رع 71 3

 قلخن اهنمو . اهل دوعن ادب |

 كلم انعو . اذ جرخيف ٠

 قزم وهف بابك يب ديو
 (:) قست ال 0 5 روس هل

 ةلعتمملا 0.( . تادئاكلا" ىف

 ل ايندلا ىلع تّحلط

 6 راو 2 تروط اع ليقلاو

 قرشنر عوري ام ءىش لك نم

 ؟قرفَيو مالظلا ىف كن رع

 قزعي نم وأ را لفتسينم

 ةاهملا َتفَبْلَتو ىشع

 ا.
 نر 20 1 أ
 (() قرشا ةّلهألا نم هيلع حضو

 .2 0 ىه# ع في

 (5)قينزلاو ٠ هفخ ىطوَم درولاو

 م

 قشرتو

 نم : قثبب ب 5” ملظت : قسفت  ؟  مدعلا

 000 ا ا يوت س1 سس معشو_همرخ

 قم حلا ب ١ به درش ةدحاولا ؛ ءاوهلا ىف ثعتملا ءابهلا :

 : حضولاو « ةرغلا :

 قسرلا 4 بهذلا ٠
 متاوقلا ىف ليجحتلا

 . ةحئارلا بيط رهز هل تابن :



 مهدودخ : نويلصل كول اا ىثمو

 هذيميل
 ع

 3 ولم
0 

 ابصلاو ةلرفطلا نيب ةةييجنو
 2 0 يا 5
 خح ةراغ كيلإ فاؤفزلا“ ناك

 مهقادعأ

228 

 امئاف تفقالو ) ًاسارعأ تيفال

 سور 26و

 الي ىقلت ةرد رع دك ْق

 ةيبهن رك هيف قاس 01
 1 و ًّ

 ةيبغر تايناغلا لزذع دجملاو

 7 ست ولا 5 5 7 ١>

 ةديمع ىهف نمل كوجوز نإ
 هل 2 7 2

 ةلض الوز !! ناعإلا لمجا م

52 

 اي كواملا كلم ىلإ تف

 اهتاكم ةليلع تنقش يرلو

0 ِ 24 . 2 
 اهكلذ ( ودحر ِكلْقلا ىف ةولجم

 59 5 ص 5 .٠

 0 21 5 1 وري 1

 دايو . هئاو تحت كنوعرف

 ىدملا» اهتكارم تغلي اذ. ىتح

 ةلالج .ناجرهجلا امس اكو
8 . 5 2 9 ٌ : 2 

 0 ل ميلا َق تتفلتو

 7 مي

 اهسييففذنو اهسفنب كيلإ تقلا

 قرمتلا ١

 61و سلا َن لهذ

 5 وب ب
 قتعرف نمي 5 . برضيف كب

 ةليتوم بواقلا ايبَردَت « ءارذع

ِ 3 
 ةياهنلا غاب نإ .ظحلاو

 هر ©دي

 قّهزتو ٍةاتفلاب مهني خيشلاك
2 - 28 

 ةرحو « كيلإ نع

0 5 0 2 2 : 

 ؟قحلتف لوجي يم: 2 كفقبس

 () قيوم

 ا ور

 ()ىدصت ال

 3 ثعو ءلاسلا ل اهكيذيي

 ري نه م
 قمدحيو هج و دئاقعلا“ ن

 نّصدت ةيادهلاب نيد لك ىف
 0 20 و

 قوشتو ر اهعفدرو 4 نيد

3 

 قدُحتو سورعلاب ْحسَْمَت() برت

 نيئطاشلاب
 00 ءف © 2عو

 قلو درغزم

 قرا هيف لاثخاو . اهفاطعأ

 قرؤزلا نيفسلا ىلع

 نيدألا كيفنلا هديلغإ عرج

 نم ىرجي

 3 يمي 6 ى 2

 قربي (م)تم ص وهو ةيذملا فيس

 . و .٠

 اوقدحو عرمجااىداولاب(3)لاثناو

-_ 2 207 - 

 قش  هايش وش

 . كلوخ قيوم نا ةريغسلا ةدايرلا
 اهقتادص اهل ىعهسس ىا ةأرملا ليتحرلا فين لا نم ٠ قدصت ب "

 ا د
 1س تلو نم ير ا يوم رفقا 53

 هفيسسلا : تلصلا م. اهل ىنغو انهقاس لبالا ادح نم :
 5 بصضنا ىآ“
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 كرر لف اعلا هلام تنذدف

 انآك روهنلا كلش هلع نلقمو

 ع اهيف تاءاقتو

 9 ينام (؟)تّلِطَع

 نكي مو 1 بارتللا نويلع العو

 )نلوم رزسلا قف

 وع

 اهروتبو 1 طا اهتارُجُح

 اهيلحو كانزلا اهننيرنا قو

 هعارا . ؛ةاسنلا ' ثوعرقلا فر ول

 هنآ .يررلا لع نامزلا علخ

 نمو همساوم نم كل

 - ع و :
 اموي هادم اوتوا (سرفلا) 5

 لظا ىف (دادغب)

 وأ ؛ ( لجعلا) مايقوأ : كلامملاحتف

 لياختت بكوم مك

 لورق بئاتكلا ن هيف (نوعرف)

 هب ايندلا

 ةيحدو 3 هوجوأا هن عل (1؟) ونْعَت

 هود دعبلا رفسلا نب
 انإ

 2 تن

 ىمدلا 00

 0 قدفتت دنع 1 ايل ف نمل

 م

 قهر نادو امهجحر صاق
4 2 

 ىلسو رك و

 قرحي روخب ةيحاذن لك ف

 ()َقّتْفَيَت ال ٌلذلا 6)تايِدرَمْسُم

 قرْسَتوُمالح ن مست( سيق )

 هيي اة رونلا يرن نير
 قرختت ىلبلا ديب 8 ٠

 (/) قرا تاييكأاو قاب نسحلاو

 قطذَت ال للعلا (8)قينارغلا نأ

 قيوم ةصجب كلا يالا اذإف
 0 00 ًٍّ كا 1

 قربتو هيف راصبالا (1)ريحت ام
2« 

 لو
- 

 (١1قلج)و (ديشرلا)
 8 و 03 رع

 ؟قزوملا فافزلا وأ ٠ روبقلا ٌموي
 «ر و 7 -ى وع
 !قسنرو موجنلا ىلجت امك ىلجي

 يبوس 2

 )١١( وتفماه د نسنللا ناقد بخيسلاك

 قرطم ناع قافآلا ف .سمشال

 (0)قّليغلا ديعسلا  حتفلاب هتذأو

 ٠ تايدرتسم ح « ةشقنملا دروصحلا ىهو ؛« ةيمد عمج :

 + مهب

 الجا بلا دن هي نلحج اهيلع نك ملا ةارملا اتتاطع نما: تلطع 1
 ٠ بيطلا ص

 ا _ 1

 .ء ليئامتلا
 رسحنت تن 3

 *ل1 هيه دع ١

 هع تعد 1
 لذتو عضخت ٠ ا

 : ءىش لك نم قيرااسم "ب قح

 دصقبو ©« ليمجلا ضيبألا باشلا وهو : قينرغ عدج

 ىدم لولعل ا رصملا رسسح نم :

 نسم“ نرش ىحد نم 3

 هه 15 ب

 قيسشقعاا قلح هم 00

 ل ها أدبف 00 اقتف 5



 كاسح اما

 اي" دقلا

 :دطام نواف + سس سس سم

 تحت مهباجحف

 6 رص ع

 اذوب راف“ طرسولا ىلع اونوبتو

 م ينبت اي“ ايندلل قدح

 0 تلقوا دوك 4 مروصتف

 ادب امك ::: هيغلااوارادلا ةيئاقمت
 . - , ا

 و 5 1١
 هرادجو

 قردلا ٍفامعاب مهلزنم ناكو

 ع ؛)مهداَوزأ ىرذل ١! تحفت ةراؤف م

2 
- 

٠. 
 جا 4
 كا ©

 ام ىنابلا الع دق ٌلكايه

 اهضعبو ٠  جوربلاك ديلا 8

 ايلايخو 7 اهدهغا لوك .ددج

 لا لهاك لقت قا

 ئددون الا ىلبلا عاب ىلع لاع

 ىرثلا ىف ًالصأ ٍدوطلاك نومي

 0 1 ادب“ ندا 27 ىه
 و

 هلثع كولملا ممل قِهْرَي مل

 هز 6

 رصقلا : قسوحلا ١

 ةبيه نم ىرثلا
 اهملع. ةايح نم ةقيقحلا اوغلب

 / ,حئافص و ٍلَدْدَج

 قرخي ال ىرثلا قوف مماجحك
 يم و 2 يا يا

 قلغم رسو .٠ ةمثكم بجح
_- 2 

 قفحتت ةداعس دولخلا دود

 نا 8 . # . 0 .٠

 قعني اهيف نيبلا بارغ :؛ ابرخ
 معو 2 5 ع .٠ و 5

 . ) !)قسوجو 3 2 0 : مهروبخو

 2و 2 ,
 ) ب ال اطئاد اك .

 م ا م يور زا
 قىفدصت ىرخا كيد م امو 5 7

 قو ا مرسلا اخ روس
<2 

 ا ةّلدلاو 59 ةّلحملا ديب

 ()قبطُملا فروهكلا نيبوهببحر

 امو 2 دج 8 و 3

 (0«)قطنم مشأ هجطضم دؤوطلاك

 1 م 24 0 0
 3 ٌوتعتو ا صر أ مداعتت

 9 0 ا 5

 قيض هنع ضرالا هجوو . بعت

 هلم عايتلا»“ مرو ىقساوسفلاو
 3 ل 2
 7 هو ر #

 قرشيو هذه لظلا ه+-و ضيبي

 كزنللا © ةلحللا اه“ اوربا ونس 20

 نحمسلا : قيطملا  ت  رفسلل ذطختي ماهاعلا وهو داز عمج : داوزألا +

 باحسلا عاب !! عفترم : قطنم # ال - ىملفتنت ٠ قدسسلتت س 8 نى ذرأآلا تحت

 ٠ مدق ءىذلا قتع نم : قاعت م ملا هبسا 2



 0 ب ا وو
 ىوتسيو « لوّقعلا كعباذَم خت

 لزت ملو : روهدلا (؟)قووار تقلخأ

 بأ هي[. د اولا ب ل رح
 ةءو 7 ندك# كيف لئاوألا نيد

 نكت ' مل هلع امراغن اهلل
 ةدارغ راقولاو كل ىوهلا اولعج

 رخاز م راكملاب رحبب اوناد
 7 و 0
 هدوعوو هدورهعب ليتم

 نأ

 ةعرخ ١ ةايقلا ةيعمارلا لْيَقَتَي
- 

. 

 كك 3 َ 7و ٍِ 1

 ةمعزو هارث ىف ابصخ تيبيف
 _مّْ : صم جرح

 ةدحبت مهجؤي هللا لور - كيلإو

3+ 

َ 
 ل

 سا# 1 3 هو 6 01

 قّرغملا ايحيف اهقرغت ضرألاو
 : #* و 0 5

 قمحمو اهملع قى .طبختم
8 04 0 - 1 5 

 (5)قورتتال « كيسملاو (*)ةامد كد

 2# م مود :

 يلا لا هه نوح
2 6 > 

 ؟ قزريو توي 5 لوي ال 7

 (ه)ولْخَت ةعرلألا :ةيمرَم كلاوسل

 قّلعَتو فَ ةبايعلا + نإ

 قحلي ال 0 ا بَذَع

 (0)قّدصَيو ءافولا ننس ىلع ىرجي

 قفدتت ١ 320 َكِيَتَح را 1 نعم

 فر ونف2 كادن ىف غبضُيو ىّركد
 ىليررلا زامل 1 هش “م

6# / َ# 72 

 (0)قفنر ام وأ « تامام و « فح م

 نإ

 0 عع

 مم ()يرلتما لالا ةعارفلا . نب

 قعضملا ( ميِلكلالو: (فسوي)و . ( ىسيغ)

 ةمكح )0 ل ماذلا نودروملا

 ' معابآ ىحضلا ىلإ بوعفارلا

 مهروبقو ىلبلا نيب انآ و

 اوقعسيل ئايبنألا هيلإ ىضفأ

 (11)قرْعُملا ٌءىضَولا مهلصأ سمشلاف

 قثومو 4 ساسمال نأ ىلع دس

 نيطلا : ةأمحلا  ةافصملا : قووارلا -”«"  بهذلا :دجسعلا ١)

 نوكت ىأ : قلخت  ه  هافص : بارشلا قور نم : قوربتت ب ؟  دوسألا
 اىإ بنلا : ندسلا ب ةريدجو ةفيلخ

 هيثالثو ©« ةبدعتلل هيف ةزمهلاو « قسوأ نم لعاف مسا : قسوملا - ٠7
 اذا ءىشلا تقسو نم وأ ©« تحفل ىنعمب اهوحنو ةاشلا تقسو نم قسو

 نم تام ام ىنعب « اتام : ةبادلاو لحرلا قفن نم :'قفني ل م هتلمح

 « ديلا أجتلا : نالفب ىرذتسا 4  ناويحلا نم كله امو : ناسنالا
 :قرعملا - ١١  دروملا : لهنملا .١ اهب لظتسا ىأ : ةرجشلاب ىرذتماو

 . .هشينسشلا  نف قب

 ا و دس يتيم د - يصر ننس صد صل سس ا



 اننا تدي تي ياس

0 0 
 ٌق نوزحملا ىلع رثكتو 1 ىركلا رورسملا ىلع لدت ؛ مالحالاك رعشلا

 8 ً 1 م
 رورسللو 8 ةربع نزحلل اهدنع مايالا بحاص 8-00 رعاشلا ةحيرقو 8 ىرسلا

# 2 
 رادقألاو : ةيراس مومهلاو تليق ةملك -مبركلا ذاعشألا بايمأ هذهو + ةربع

 : ةينافلا ىلع نولتتقي رشبلا بائذو ٠ ةيرابتم عومدلاو « ةيراج فواخملاب
 ع دل ا ىف 2 ع

 ؛ لينلا» قحل ّءاضقو : ءابالا شامل ادييتتو ١ :ىهاملا ع :مسادع اينغد اهتمظن

 1 ةدنأ امو 34 برعلا ةغ ! ىلع كلضفل ًانافرع كيلإ اهتبسنو تسلا دعسألا

 تعلط املك اهئاقلإو : | مادآ رشنو « اهمولع ءايحإ ىف ةلوهكو بابش نم«

 نطعأ يد رصعلا | نباش ةيبأ"از اع ةففان ًانيوزح. تايرقلا ضاع سلتا
 ٍٍ ِ؟ 03 - .

 - 2 0 ع

 ميو « ءامدلا نّقحي نأ هللا كاسنو 4 مالكلاو بدالا طاسب ىلع لعب نم

 . مالسلا رادخ

 #ه م6
 25 و اةر د 0# 5 0

 ِ؟ قي قلاحملا رف 0 ىابو ؟ قفدتت .ىرقلا ىف له ىأ نم
 زف .٠ 6 و 22 :

 +قرقطت الوادَج نانجلا ايلع نم ترجف ما تلزن ءاهسلا نمهو

 نوزع 0 0 ة هو ع 2 قع 0#

 0 قههتو صيفت نافوط ىأا ما (1)ةنزم ةياب ما ءيزمع ىابو

 2 ى 7 57 - 0

 2 قلخي ال اهدددج 4 نيتفضلل 2 ب تن (م)يلوذ .ىادو

8 2 4 

 (ه)قّربتسإلا ريوق د ترضي اذإف 6 اذإ اجابيد دوست

 26 هو هع وع
0 

 قئاتملا غباصلا تنام ًارجع كي كيت ةنوآ لك قف

 وثم ةنيضلا )يق كلش تاو (-)عَرْشم كدْهَمن كيلع ٌروهدلا تّنأ
 7 رع ولا 7 عايل 8

 (8) قفني كناوخ الو 4 نيدراولاب قئاض كواذإ الل 3 معطتو ىقست

 لا .ءانالا «قيف ' : :قهفباادل سا[ رطنيلا ةبانيبسلا انه نكت .ةنولل دع ]
 .٠ بييصتلا راص ىتح العمال

 . ىلبي : قلخيب 6 ى اهيلع جسني كئاحلا ةبشخ : لؤنلا ب ؟
 ىقرغلا : قرشلا .٠ ءىلتمم : عرتم -15- ريرحلا : قربتسالا  ه
 .٠ لقبيو ىتفي : قفلت - 4

 ع4 4اس تييفوك بهل



 ليتل الأ

 درو ةقمان ىقاةيبانا ةنلقل, ىبردس تويلطسزم ذاتتمألا قنلأ

1 
 : ميركلا ذاتسالا ام

 لع اهاتمنف امايأو .. ةيلاخلا:روعدلا ىف ةيكحلا ةدياقم ؛ انيثأ ء”تركتت

 ( قااطلا رهوانلعت ءركأملا لاي رظنأ ناك ةيلابلا اهلالطلو : ةنادلا اهموسر

 مررتتلا ىف هلراملا ىزآو نقلا ىداح تنأو جيجحلا 01 ا

 عودص# مهناينب

 يشاط هرولل) اهنمؤ تاردلا اثم برصّبلاو داؤفلا لد لوطلاو . رثأ كلاعملا
 5 | 2 ىو 26-ك -. 3 00 8 | .٠ 5 2 .٠ .٠

 ناك . ردقلاب هدابع قوف رهاقلا ردتقملا زيزعلا ناحبسف « رجحلا ىطذو ناسنالا

 5 0 8 و

 اذإو « ربخ لودلا اذإف مه اذلزن « رشبلا روذ مهنايبو ءردجلا

: 500 ٌ* : » 0 
 « ةنئمطم لسلاب ضرألاو : ةنعألا نسخأ ىف رومألاو « ةنجأ ثداوجلاو كلذ

 ه ت2 2

 رادلا ف وفصلاو . بارحالا قالتب ةطسبنم 4 بابشلا ةمالسب ةطيتخم

 000 : ار هيج ف لا 2ك

 + ١  0 2ًء .٠ ل 92

 ةيربلاب تلزن . ءامدلل ةنمدم لاومال'ر ةموهذم : ةايسلاو ضرالا ىف سورص
 ان »و تك

 : دا ول 1 2 5 ياا علو
 تكتهو « اهتاوقأو اهنمأ ٌروفومه تضقنو « اهتابنو اهءابش نسحاب تفصعف

 ىلع تذعو ؛ اهتارمأب اهءايحأ قدانخلا ىف تظلخو . اهتافر نوصُم ىرشلا ىف

 ىلعو : اهتاقرتخم ىف حايرلا ىلعو اهتانكو ىف ريطلا ىلعو « اهتاراف ىف شحولا

 90 0 نو ل معو م م
 ىف هللا تويب ىلعو . امارشحو رافيقلا ماوهو . اماوخخأو راحبلا )هل

 7 1 سو 35 ' 5 .٠ 3 ١)

 . ربكاالا كلملا ناحبسف . اهناوامس ىف نذاملاو : اهمابق ىف سيقاونلاو : امارتس
 5 2 7 5 كو

 امتاقيِم ىف ةمايقلا مقي ىذلاو : ريغتي الو ريغيو ءرهقي الو رهقَي ىذلا



 عجرملا ىف و تَقَيلاف ءةعزألا ىتش تمّجارت ٌراهنلا هللا ىوط اذإف
 6 و ع.

 6 لزاذملا ىف كلثمو ا تردوغ لزااملا ىلإ تين ال
 هو ه 4 7 ها #

 ()عمهلا عومدلاب ُكقارف تكتبو ادهاعمو ًالاعم كيلع تجض

 7 , اهتياو ؛ لابحلا لصت 1 تلادقف « ىونب اهتنذآ

 عقم بيذملا ىلع بابشلا ديب م ٍتسبل نيج ءادرو

 () ؟عفْرَملا سابل وأ : لثلملا ثول يلا ب هيف تن مك
 و م 3 5

 عزاي مل اذإ نافكأ زخلاو 2 ؟ هدغزنف « ءجاَّبيِد نم ٍتمِثََأ
 ()عزفي ةمايقلا دري نم نكل  ةّياغ اهيلع تيفخ امو تعزف و ناو وح ضار 6 : ديكو“ الا 7
1 20 9 2 7 0 

 عمدالا ْق ثعلقأ ةنيفسلا نأ تردامو « كيلإ اهعمدأب تعرض

 8 و #ء 7 * م ا

 يع ىوهلا لهع الو 2 موم لم ُكْيدل مامذلاال 3 ةيفولا تذا

 هو 42 2م 2 مه ممم

 ىعمزت م ةماقإ تععطتسا ولو ةقر كدومد تلبءاق ٠ تعمزا

 2 5 1 2 م 2 4 5

 عقوتملبو ىضالاب يتبهذو مهلك ِكِتِيِب موي ةبحالا ناب

 هيف مذعأ ىذلاا وهو «© زيرابب ( قافولا )دروكنوكلا ناديهم »

 ( ةنؤانئرفلا ةروويلا مانآ'ىف ريثع ىيدانبلا شرك كلما

 و و 5 ا

 قاقشلاو ةوادعلا نادبب ١ ىعدت .تنكو . قادولا َنِادِرَمأ

  ةكارخ ري ةسيشل ركل ىو ا ا هيج ىلا: قرماد ؟ قار يعل أ ” ل 3
4 

 قاب تنلأو « نورئاذلا تاو هيلع نا ليلا كيف قوه

 دهمامبع يلاعنو 2 ماس ىأ لوتنيلا ىلا دئاع تحض 3 2

 تا نلمل  يدلا لاق ركل: را ا ةرييكلا' ناقنلا" ىف
 ىلا دئاع ريمضلاو ©« تراحتسا 1 تبهأت : تعزف“ 9 2 ةلقورف انايق

 ٠ توملا ةعامسس : ةمايقلاب دارأو ماسحجا



 (1) كلا دا الملا ىلع ىبثمو , ٠ اجلا ا (مدآب) تلاع لا

 «)مَضْرُملافتمّلكتو .«فسوي) ف. تّمّركت ِكارَذ ىف زنا ير
 ()ميْمُملا نايبلا نم قبادلاب ( دمحم ) ناسسل ىلع ( نتيرق) تلم

 ()وُمّللا لابجلا للُك يف هّندحو , ادم مالظلا ق( ىموع) تم
 و 2 0 هيلا نول يلا بيعاص
 (0)عفري م هرمسو قيحرلا عشر اهلالخ بيرو تيوط اذإ ىح
 هو < 3 رم ع ع 2 ل 0

 عر رز - نعر ِر و 0 لل | ةلدنمو © كيم ع 3103 هل ديف لط لطخللا كيلزالم تح ف
 7 م #ََ 03 0 2 5 1 1 يع -

 (")عدوت م ةموردحم ةريظحو ىدلا ررغ تَعِدوُأ لو ةريظ>و ِ 4 2 دي هاو 6

 20 -- 0 ل 2 .-
 عورالا بيبلالا ره<ب نه لخت م ةرظن كلامك ىلإ (سيئرلا ) رظن

 نخل و دى م مار م 5 :

 عردلا كشو لاو 5 ةايحلا ره اهنود ص رعد ةلزدم هآرف

 (0)عّرْغرتت ملو ٠ ايندلا ٍنَمْحَت مل هلثمو (سيئرلا) ىف كلامك الول 2 5-2 8 1 و
 - - ا » عا

 عمجملا ار ايندلا :يقاوع م مئاءدنب هضرا تبد هلأ
 يت َض 2 و >2

 عضيءبحاصلكو(سيئرلا) واش غلاب عاري ىنأ لك نأ ول
 عوتتملا توافحلا مّلاعلا ىف هّلَحَم عاضو  ىَّدُس لامكلا بهذ م 2 2

 هكا 0 فك ؟ : يه
 عملب ىف ةعشاو « رماع قف ةعشأ : تن

 آو
_- 

 ع 8 |

 .٠ مدآ ىف هللأ

 اهنا هيف ةوبتلا مركت ىنعمو ©« قيدصلا فسوب : فسويب دارأ (؟)

 . حيسملا ديسسلا : عضرملاب دارأو ©« فع امل لامكلا اهب تفلبو هسفنب تمس
 . «ارحسل نايبلا نم.نا» هلوق ىلا ةراشا. رحسلا : ىلبابلاب دارأ (9)
 .ةوبتلا ىلا دوعب تبوط لعاف  ه  ةبهتلملا ةقيلعلا ىلا هراشأ (1)

 لوزتام دعب. رمخلا رثا ىقبب امك اهرثأ ىقس ىتلا ابازملاو تافصلا : لالخلاو
 ةكلملا هنومسي ام وهو «© مظعألا لحنلا بوسعي : عبتلا (1)
 تايبألا ىف امن راشأ « ةليمجلا ليثامتلا وأ « روصلا : ىمدلا (0)

 سوفنلا رابك الول ىأ م  سانلا ىف سوفنلا توافن ىلا ةمدقتاأ ةثالثلا

 « سناثلا نم نييرقبعلا ضعب ىف لامكلا نم برقي ام وأ ؛ ةوبثلا ىف لامكلا
 . مهنم سبير لاو

00200 ١2 2 



 4 و و

 اهنودو « تاكحاضلا « تايحاضلا

 8 و

 اهلامج دازتسيال ةيمد اي

 ولج كلل هزاع
 2ك 2 4

 هلانُم رعي نمل باجحلا سيل
 هزعل لامجلا ذختا ىلا تنأ 2 "و .٠ َه -

 يدل ص د اخ
 ةقيقد 88 غوصي : عاذصلا وهو

0 2 

 هوو ُك.سمو ٠ هتحار ثلتسمل

 0 ٍٍ . ل
 كلاهتم نم ( ىايجالا ل" ا

 مال 2

 ٍدشار ةيوط ىف واغ لك. نم

 'ً 20 : © سدر
 مماك « نوافطيو نوجهوتي

 و #0

1 22-6 2 

 ةعاس ِكِبِْفَي ف . ( انيسنبا) بهذ
 7 2 م 5 0

 هنود زرع لك ؛ ماقم اده

 دعوت سلا ياكل (سيف)
 هناي كلر 0 (تمحأ )لايام

 ةدّمع الإ ٠ لحنا ( ىسوم ) ناسلو

 * تايحاشلا [1)

 (:)ملطملا واش ُدْعَبو < لالجلا رد

 عربجلا نِسْحُملا َنْسُح هيديز
 ؟ عشُحلل ٍةفطعو « نيعٍراضلل

 عّلطنللا ةريثك. ضرعلا نإ

 عنب مل نيل باجحلا نإ
 «)عضوم نم هرسأو « رهظَم نم
 (0)عنضت م هنانب كنم قدأو

 ,عدْبُملا لاثم ىلع ٌميدبلا قّأف
 (4)عرَصُم_حوسمملا كوتهمو ؛ وضنن

 عبط ةريرس ىف رهاوظلا ىصاع
 031 ف رم #رب 7 يع

 عبرالا حايرلا ٍكرتعمب جرس

 عَيِهَملا قيرطلا ىلع نولهاجلاو

 عتمتت م . كامكحلا تلرقو

 عّمطت م هلثع راهنلا شمش

 (0)( عْشوُمِل) راهنلا سمش تلجرتو

 أ ْنَمَي مل ( ىسيعل ) ام لب

 ل مي
 3 و و

 1 سفنلا نزساحم اهب فصو 62 تازرابلا تارهاطلا

 م .ةدباز «نم» ا « ا روتسم اهلالحو ديعب اهعلطم ٠ كلذ 7-0 اهنا : لاقو

 . هريسل اعضومو ؛« هزعل ارهظم لامحلا اهذختا .سفالا نأ : ىنعأاو

 ةعاتصلا ىف رهاملا : عانصلا (؟)

 رابجحالا داناع امل فصو داعب ةسفخلا تايبألا ف مالكلاو 3 ةثافتسالا

 ( ادحب اوداز املك مهقيرط قشف © سفنلا ةقيقح نع ثحبسلا .نم ةفسالفلاو
 - نيملا عساولاأ قب رطلا ىأ « عيهملا قس نورئاس ةحار ىذف نولهاحلا امأ

 - ىهلالا رهرجلا اهب دارا ؛ نسفنلا ىلا عجرب .كلذ ىف .ريعضلا (9)



 سفنلا

 : انيس نبا سيئرلا لاق

 ,عفرألا لحملا نم كيلإ تطبه
4 ِ 2 

 فراع َةَلَمَه لك نع ةبوجحم

 امبرو : كيلإ هرك ىلع تلصو
 تلصاو ادلق , تنكس انو تدفلا

 م و

 ا ا
 0 و كرس .ايوتلا لهو

 عجفت تاذ ّىْمو كقارف تهرك
 مقاللا بارخلا ةرواجم . تفلأ

 عنقت را. ةكارشب ًالزانَمو
2 

 عزجالا ' تاذب :اهزكرم مم نع
4 

 لولطلاو ملاعملا نسب

 علمت الو . و عماد

 خلا خلا خلا

 ىمحلاب ادوهع تيسن اهنظأو

 اهطوبه ءام تلصتا اذإ ىح
 تحبصأف « ليقثلا ُءاث ام تقلع

 قلاب ادوهع ننركذ قو نكت

 ايرج ناذثالاو» : ليوط مالك دعب نيرعاشلا ىف فطتقمملا لاق دقو

 تطبه مث . قلاخلا دنع تناك ًاحور سفنلا نابسح ىف : نوطالفأ ىرجم
 اهْواذغ . ةحنجم ًامرق اهروصت نوطالفأ نأ الإ : ناسنإلا مسج تلخدو

 م تلخدو اهيحازج تدقمتف تطبه املف ٠ حالصلاو ةمكحلاو لامجلا

 ةاداا من لل 1 0 ا :| ا ىذلا
 امك هنوفصيف هدف رع نوعيطتسي ال ءىحب لورعسي ةفسالفلاو . ناسنإل

 فصرلا ىف مم .وقوفيو : روصتلا ىف ٌءارعشلا , ممراجيو ٠ هنوروصتب

 خا خ2 *

 رع ا يم و ”-000_ 3 - 01 و و « د ه 6

 ()عقربل نقلخنام نسا>ملا ىذه  ىعفرا وأ . داعساي كلءاذق ىمض

 نسفنلا باطخلا )١(

 اضومغ دنزت اهآرف : اهتقيمح نع ثحبو

 . هيلأ نوكب ام

 ( !ايعئادب ملع <« فارسليف اييطاخي امك اهبطاخ ذ

 هلرك أ ايلا مك اثحب داز املك



5 5 2 

 رجيو ؛ رخص نيب .رسالا ىف ىو

 . د 1 0

 ؟ عطِزو فيس نيب« سوروه ٠ نبأ

 2 ٌديهش ىضق : ىرعش تيل
 ما و

 5300 نوعرف طوس نم ؛ برضبر

 ناق وه و هفيسب كالهو

50 

 ؟ كثيلح كاذل لهف .: هولتق

«* 

 ع 7

 ويلاو سمالا» بوعشلا مامإ اي

 )١( ىضوضَح قوف نوجسلا ىف ةكلَم

 ؟ىضقَي ناك ىهعرش ىف .اذبأ

 + افعتو انهن ةاغرلا فات مأ

 اضم نييفنلاب :قارقلا ٍلعف نود

 (0) ىّضنُي .ظحاوللا نم فيس نود

 ؟ اضرقو ارثن ثيدحلا ىوار نبأ

 ىضرتخ فانيلا لي م

 (5) ( نعم ) حاس نم نيلزانلاب (رصم)

 ىضفأ دوجلا ( متاح) دوجلا ىمحو

 اًريضتو' .اهلهأل- (ه)؟زيهظنرزكا

 اَميَأ (تايالولا) ىلع موقل لق

 بيجعو“: ضان ( ليدلا) ةليغ

 ب يجرب و 20( فاح

 لاملاو ديش ليلق - مراللاب

 رحبلا ىف لبج :٠ يفوض ([

 1 ل نعم ل 5 ب

 ل

 انين #2
 ىلا: 2 ءايبنلا نع ناقعنا هه“ اهقتا تار

 اضحم كلذ دعب حصنلا لذباو

 اضمغ“ ةيربلا .تقاذ“ اذإ رظ

 اضقن دهعلا عّيضف « هوجرحأ

 (داضيغ طقتي موي لكلاب تب
 (م)اضقن ملعلا»و لالاب هونقنأ

 « تلا معن

 : ديضلا شاخح نم : هيفا هدد دب

 وأ صقن : اضيغ ءاملا ضاغ نم :



 و 2

 لا تاتفب تليَبَأ ءُريَضاَقِمدو

 #2 3 ع م 4

 اعدقو « ةده مويا اهظح

 حنلاو دعسلاب َنيملاعلا كو

8 

 نفو « لوقعلا شهدت ةعنص

 (©) ىضقت َىهو اهترظن اروصقاي

 بادك رصم دجمو 2 1 ِتنأ

 قفشملا ' اَنَلَو

 2 4ك 1

 لاك 2و

 ريم خيراتب

 لازم كيبناجب

 ىدجي ناك ول ءاعدلا ى اهل لق

 الوقع نوسدنهملا «ُكيف) راح

 ديرفو اهّلايح كلم نيأ

 قرت بك اوملا ىف «نوعرف» نيأ

 ًاضرع كلامملا ىف حتفلل قاس

 ىرجي لينلا اهتحت « سيزيإ ٠ نيأ

 كليلَمو» .نحاك . ةفرظلا -لّدشل

 اهيلع يوم نوكلاملا '
 هو

 ل

 راع رئظن تعا اهل ام

 .ىدح ٠ اضق )1(

 انك ونش انهن 43
 اصلاخ : اضحم م «ا

 هه و

 (١)اضق تيقاويلابو « ًايرت كلسم

 اهنا و اوخر. ع طارطنسلا قاذف وق

(م)زاضحم سحنلا تطاعت نأ ىلإ نس
 

 اضرف موقلا ىلع هناقتإ ناك

 و 3 م 7

 قب قحلاو عومدلا تكليف

 ؟ اضف كتاتك ىلبلا ماس فيك

 اضرع ناص هموق دجم نصي ْم

 اضمغ (« نيعارفلا» ىلع ىبح ناك

 اضرأ ٍتْرِصال « لالجلا ةاهس اي :
 و

 ع رملعلا مئازع كلرتو 2

 (:)؟ اضف حبدصأ معنلا ماظن نم

 ؟ اضكر ليخلاك نيكلاملا 0

 اضرع ملا ىف راخفلل الجو

 ؟ اضرعو نّيئطاش هيف تمكح

 انين تأرلا قيرأ و اهززث ىف

 (0)ىضرَج « َنيِناع ؛ ٍناوهلا دويق ىف

 ؟ اًضع رهذلا بئاون نم ىكتشت ىشت

 لفت وشفت ب نب

 نيمومغم : يض رج 6 ب
 .٠



 اميمج نأ اهم رارحألا ماركلا كموق دنع انركذتس نأ وجرن انذأ ىلع

 نونظلا لمجأ نم ًالمتو « كّدو انيفصتو « ٌهلدهع ائيطعتس نأو « هلهأ

 ىصقأ نم لنقنتو « كّدجمو كتمظع ةئيفسلا لقت موي : كّدرب اهنسحأو
 . كّدعس اهاصقأ ىلإ جوربلا

 بجحشت ل .هأملا قالاسانلا ىمح ىو - تمعفذثا' ىه نإ قزجت هللا دي لع

 فاش“ 35 ديره ايركك , . ارث (تاوساب) حلا ١

 عشخاو « فرطلا ضيفخاو « لعذلا علخا

 اضع ازعسلا يآ مس لواستال

 نئلاوخ لاق (روصقلا) كلتب فق

 اتعب .رعذلا نمد نايضسي اكن

 اب كتيلياو .ء هب رتا>باس )كَم ءاملا يف :يفخأ .يرادبك

 اضمن بكاوكلا ىلع تافرشم تناكو « لاوزلا ىلع تاف رشم

 اك لاز 6 نوتللا بابْغو ”تيلشو نا | نم باش

 ني ةدمألاب ِنْيَدَيلا هنم من اصلا ضفن انك « شقن» 4

 «)اًضَو تيزلاو جارسلاب ٌرصعأ تّرم  تيزلا عمالك «ناهد»و

 ضرع. ال وطسوأةقيل ازعل (©),ير بده امنآك «رطوطخو و

 اًنضبتا هللا اكره نم" تباصأ از 2 يزن“ ىشفا داكن '؟اياجستتا»أو

 (4)ىضمأ نجلا ةمزع نه تامزع اهتنَب ٠ جوربلاك ٠ بيراحم»و

 ضعبلا ىببو (م)ىقلز نيعارفلا اهّضعب تديش

 : سدد دس نطو حاضر دال ا يبسلا سلا ا
 : ىو 8 ايرقت ٠ ىفلو ب هد دخأ : ىضم# 1 لازغ

 . .اضخرلا ةبلط



 ناكف « نيدو :اسدجو ناسل اهيف « صاعلا نبا» تلو : اندم ( رصيق»

 ىغب نأ هيلع راجيا ل ىذلا وهو « ًانيقي مهربكأو ةقيقح نيرمعتسملا مظعأ

 لدغ نم « رذحلاو ءاجرلا نيب الإ ءرمأ وأ «ىبن وأ « ّمدلا كنفس وأ ملظ وأ

 . ريشا ةنع كيت ئذلا

 تتفتلاو « رصعلا تصنأف ًابيطخ نادوسلا ىف  مظعلا فيضلا اهيأ  تمق

 سيئرلا فلاخ فيك » : نولءاستي ضعب ىلع مهضعب اهلهأ لبقأو ©« رصم

 « بهم وهو روعشلا دراطف « هلاثمأ كلامملا ةراسو ألا ةداق نم رارحألا ع

 ةمرح نمو !؟ بعشلا اذه ىف « بدت ىهو ةايحلاو « بشي وهو نادجولاو
 « ةيداب وأ ءارحص ىلع ؛ ةيراض شوحو اهنآاك دراطت الأ « ةيماسلا فطاوعلا

 . ٠ ةيفاجلا اهعئابط نم ًامقن سمألاب عابسلا تدراط امك

 ترفظ دقف « زواجتلا ميرك حمس - مظعلا فيضلا اهأ 0 ىردلل

 "ملا هيطنست ىذلا كدو ريخداو كلمرك نخ نظلا ىنو ٠ كرذع دهم نم
 ليقرلا دارأ انإ - ليف ذإ ؟ ةقرغخلا : ةقياتلل بوععلاو. قئفحنلل

 هب فيكف «ناكم لك ىو « ناسل لكب حدمب نأ هقح نم ًانيد حدمن نأ

 0 انف نم ريتشي نأ للذك ذارآو ١ ؟نادوسلا ىف هدعامم شعب ىف

 وأ ىأر ام ماكحلا نم نسحملل ركذيو « اهظاقيإ نع ىهنيو ٠ شويجلا
 ( ”نركنملا ف ةليقتسملا اهتكرح ىلا دنألا يقرر نال نم عمس

 هللا ةئيشع لبقتسمو « نومضم هللا نذإب ربصلاو قحلا لظ ىف لمعلا ىلإ

 . « نورباصلا ربصلاب زاف ًائذقو  نومأم

 كلذمف - هريغ دقتعن الام وهو - مظعلا فيضلا اممأ كلذ ناك نإف
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 2« سوسقلا «١ ةنهكلا ؛ نع امناَروت «« سوميلطب هو نوعرفل ٠ لكايه « ربكلا

 ىلع اهيف «ناذألاو َرهظ مث «٠. سوروهل» تنناكو « حيسملل ١ تراصو
 2 : و

 رجح لك ءاملا ف ىوج ىبح اهاحض وأ ةيشَع نوكت ال مث . « سوقانلا»

 تدهش ()؛ مطحلاك ١ لَ ناك نكر لكو ٠ (1)(دّوسألا< ) لّسقُي ناك

 ةمكحو ًاملع (تلفزور) هنأ ولو - ناسنإلا ملعُي ام هيدوجولا لسنأو. لع

 , هلالظ ىف ىشمتي هيدل « ترزوك سا قودلا» ناكو موي تاذ هتاخد

 تناكف . هلالجإو هرابكإ ىف هسفنو هانيع . هلالطأو هموسر نيب ٌلقنتيو
 ؛ رصعلا» ىلصي هجوتو هتءابع لل 3 دريم «احالفو تيار ةتافتلا ىبم

 فيك « سوميلطبل »الو . دبعُيو دبعي ناك فيك « نوعرفل الاب قلم ريغ

 ؛ ةينثولا٠ . ىلع تلخد فيك ةحمسلا ةيجيدسلل الو . ْدجِميو مظعُي ناك

 بايث ىث وهو ردم نآلا هدوثال لتحت ىذلا « دراودإ كلملل » الو . درعملا

 ًاباجعإو ةباهم رهدلا تايآ نم اًكلتم هلِدسّيو ّرصبلا عفري « قودلا» هيخأ
 حْمَس لهس نيد . ًاباتك ًاباتك هؤرقي . مسجملا ىئاقلا خيراتلاب الغتشم

 0 لك ايهلا ىف امك ءارعلا ىلع :٠ دباعلا دجو يع دعب دحاو هلإو . ريع

 . دجاسملاو سلادكلاو

 هرضاحو ءلاونم هععدق . ددجتم رباغ مظعلا ناسا اممأ - خيراتلا

 لوألا ىصخألا دهم قوف ىشُت مويلا ثنآو _ لاوتحلا هللا يبن ذولاو . لاثم

 اهلها ىلع اهالمو . اذيرع « رد أ هذذختا ضرا . لودلا رهاوق دحلو أ لع اه“ ا دكدتتلا و هت ذننا مورا ا رهاوق دحل

 رادج : ميظحلا ؟ ةكمب ىذلا دوسألا رححلا وه : دوسألا

 . ماقملاو مزمزو نكرلا نيب ام ليقو : ةبعكلا رجح



 اي 2
 3 ع

 لممهو :..ىنظن  ةاهطنخ " كدالم اهيف تاداغلا (١)رفاوس 1
 0 .٠ ِك 20 ل 5 5 آ

 رسل و اوبع اءاذنجو ىلع وفس تاداغلا عفارب ناك
 هر ق0 5 َّ >ً
 كو الو 7 د 3 ووهر اراتستنا نيعلا ١) )رزام ناك

 سروو نيرسنف ؛تييوط نإو  دروو ناحيرف ؛ ترشن اذإ
 0 ياو . 3 2 5 7

 سنا هيف كلامه تقولا ريخو تنقوي' ريخ -كلظي انل :ةناكف 4 - 1 - و 5 و - 2 24 .٠
 ب ١ 7 7 . - سس .٠
 سؤّؤوبو م اهرهد 0 م اسوفن ) وس ام تلف عتمع

2 5 . 
 ء 7 00 5 ي

 سمأ تامو . راهنلا ىوط دقو انينثناف كرس ناب نأ ىلإ

 ه هاه

 : ةراذقلاو ةرثكلا ىف لثملا ام برضي ناكو ةنادسآلا بالك ىف لاقو
 ساوسو اهليزنا ىضقني ال 2فواخُم راد ِكلملا (قورف) اؤلاق 27 ١ هو - . -

 نساثلا فاخو .اب بالكلا نمل اهل بجعاف : نفمام ىف اهبالكو 0 6 ِ 424 35 1 هاف

 تلفزور رتسملا ىلإ

 ةددمجاملا .تانالولل عيصألا سضيئكرلا

 لاح تءضرع املك ( فظوملا )'ةرئاد نع .جرخي نأ دّوعت لجرل نذأتأ

 آينَهَم " ةّردق فرشيو . هركذ هرعشل عفري لاجرلا اهيف َنطولا مدخي

 (يوجرلا“ رجنأ) ىف تلق امم لهو: ( داضلا ٠ ةغل ف ةدياطقلا هذه. هدم كيلإ

 هتأيآ ىدحإ ناكو داك وأ رهدلا هاحمو : رّبِعلا عمج ىذلا ؛ رضتحملا رثألا كلذ

 ١١( اههحو نع تيفضشك نتلا ةأرملا ىهو : ةرفاس عمج : رفاوس .

 ةفحلملا وهو «:رازا عمج : رزآم (؟) .
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 ا تاداغلل هومعز دقو

 اروح َنرَمَسو « ارثوك َكندّرو
 باجح ىلإ نيحناجلل لقف

 نقاوتلا: ,ةمدألا + يعي مل اذإ
 # ١ ع

 لولب هله فرش له لا لف
 نقف ل 8 0
 روفس ىف ( ميرم) (؛)دوخلا ناك

 و م

 ةيبويع
 ارب ضيفي ليصألاو 3 هم

 لانو مل ميذلا ىف بحلاو
5 

 دقع هذم (؟)ةليمخلا ليج قو

 حف ءاضف كلابجلا تألألو

 و .هدك

 ىييرهلا انب ريست يكلف ىلع
7 3 .6 

 انلم ثيح« ْبهاذملا انعزانت
 و

 ريطك باسدم ءاملا ف اهل

 . 2 هو

 0 سا #* 1

 تنامطا اهكرح فادجملا. . اذإ

 واخص ٠

 ايايسنا' عاملا ىف : وه نإو

 ()ًانيِع َروفنملا ولولا َنْلمَح

 دوخلا )١(
 صلاخلا بهذلا

 ةباشلا ةارملا ىهو ةدوخ عمج :
 رصيشلا ريثكلا عض رلا :.ةقيمغلا ىب

 و م

 سمر ّرهدلا نومَهِل

 «' سأي قرش قإ نوعلاب لجو

 سقوملا الو. ريرخلا ىني الف

 ؟ سحت ام نم نكن نلت

 : اهيئارو

 ينفأو

 سقو ىراوح

 سجت نيع الو ءا اب مج
 وسكيو ًاللُخ ىلرلل جسنيو

 سمن (]نايشلا را لأ
 نزستر طل ا

 سأر ٌَرانو « نيرظانلا ّرسَي

 سلجو ىل ميدن ىرعش نمو

 وسرتو ىرجت انلوح ٌقراوز

 وسحتو "انايحأ' هيلع (6)نسُت

 ()سْرَجو ترطخ اذإ (0)فرُعاهل
 (2)س عر ىهن رع موه نإو

 سّوقو رو هقيرط لُكف

 لاك خارلا بايخ لت ربح

 * نارشللا 299

 ليقو «ءامالا هسبلت ضيبالا زرخلاهب مظنب ىذلا طيخلا : سسلسلا (؟)
 اغلا يما طرقا

 كبنذدلا سأر ىلعأ ىف ةليطتسم ةمحل : فرعلا (1)
 هيفخ وأ 2« توصلا
 اغيب .

 2 ةعس ىف اهئيع

 ضراألا هجو ىلع راط : رئاطلا فسأ ب هد

 نسوي بالا



 26 وك 2

 ىنات ال «٠ ةمه سانلا رم

 موق ةامب باضأ ام ادإو

 الغ دلكفلك بتلوق ارايك لب

 دف («ارجان 2 لوطا تاتننحم

 اهابر ..اقوفا :ثنويعلا: : شحن ال
 أشير كّلظب ىَحرْفَأ

 و

 مهمدل يجلا 3 ع نيضع همن ع

 7 كلتادت لعد نابعل ا نم

 ٍتاظِع لواطلا هذه مهْبْسَح

 املا ىلإ تافتلا . كتاف . اذإو

 وص كوك

 4 يب هر : مكاو .
 ٍقلخ ىهو

 مك أ نينلكو 0 اًيناد خيتو

 (م)ر رقب لو .ظْيقب هي

 (3) سهل . (0)فشارلا(ة)وُحِروُح ريغ
 82 5 1 3 خام

 ىسمرغ دتشاو كابر ىف ابرو

 سردو روهدلا ىلع ٍديدج نم
0 

 ماشا هو .كنع تاغدقف -ىض

 ةناتسسالا ىف ليمج مقوم وهو ( وص كوك ) فصي لاق

 ( دنس واع ) انين دن نيلللا نيظفللا ينعم . ةيلعلا

 اننيزكتل) فاما عاش ةنت

 دم 2وهو قلو ) !كايه ككتف
 ولو رغ

 ريح روان( عومز )ةيام طجو
2 

 5 - و

 سحن ىهو كحتءادف ةتلعج الو

 ا تو وى

 سلق ندرالا ىلع ةلايملو

8 

 نم رهش وأ « رفص وأ « بجر رهش "0 نابجلا : سبجلا )١(
 واش: + !(نسوفف دج. فيصلا روهش

 ءاسسنلا نم حلمتسم وهو « هافشلا رمس ىأ

 5 هفيدشارثأ وج .بحاو مه

 هافشلا : فشارملا ها

 ةفشلا ىف نسحتسم داوس : سعللا 1(



 7و 2 4 مرقو 7 22612

 ابيش رأ ملو ٠ هبيش دمرس

 محلا )فرغ ىف تياثدانلا كَم

 تاو . باجحلا و تكَبَه

 اهنع ٌليخلا تّلخت تاصرَع
 ىلايللا ىلع ناَعَمو

 الا ىلع نيدفاو ريغ ىرتال

 سسآ ٍةَراضن ىف رلبلا ةاراقت

 ٍبابقو

 ٍطوطخو

 الخ عابسسلا سلجم ىرتو

 ايرثلا ىراوج الو . (اًيرشلا) آل

 هيلع دوسألا تنعأو رهره

 هد

 ربدو دروزال 2
2 2 

 ناءماطلا ب. تلافكت

 ًانامج ع مال نق كلف :انوعنت

0 

 دوعلا رخآ

 ٍشيج ةيار : لوقت . !هارتف
 ع 0 0 :

 كام ديااقم اهحيتافمو

 ليلا نسارتحا : نتعلم

 قمانوو ءاقبلا ىجري هّلبق
٠. 

47 

 صرع :داد قف نا وثم ( ءار

 لست واب رين تع لففلا ا

 ()سعو سارتحا نم تحارتساو

 سم ٌراركت .. ىثعللا, ادجت.. مل

 سكنو عوشخ ىف َنيعاس . خير

 ()سْرَو ةراصع قرا نشومذ. نم

 سمشو لظ نيد مشا ىرلاك

 نسب . قيزاب نارا اهظاقلألو
 م

 سئنخو ِءابظ نم عاقلا رففم

 سلم

 (©)سرضو .نامزلا 2 نم كرَع دعب
 (:)رسَحو ٍرسأ ب يدم داب

 سْخَبب ٌعيِدُملا ثزاولا ؟ اهغاب

 مدر ىققلا وتل قنات ع

 سمأ شرعلا ىه مهئابآ تحت
 - و ىه * 2 1

 سخمل 35 20-5255
 ند 9 7

 . نوللا رمحأ تابن : سرولا -؟ب

 ... لعقلا ؟ نشل
 .. مراحملا نع بذلا : ظافحلا (6]



 ()سمألا ءالولا ىذ (حورلل) راص ثارثو :٠ (دّمحم) نم ّرثأ
 >0 سل سماسألا ل (0(نالهت) نب ىئابنو 2 هوَ مجنلا عَن

 اول للا 3و... يق طارت ينم رم
 ()سّرِط ٍِضْرَع ىف ريزولا تافلأ ءاوتسا ىف اهنأك (4)راوَسو
 منو رو رم فادهلا قكك 1“  (هزاهكرلع كبك دق هدلا ةَرعف

 (()سمخلا تدعت ماو « رْهَدلا دحاو ملعل ”تنيزت 51 ! اًهَحَبَو

 (0)سقمَدلا تاركرم الم ةرابدلا ىلا حرسم ىف ()فيفرلا ناك

 (١٠)رسدق جراعم ىف ناني هشناج "ىف . تارآلا ناك و

 ( لق ز تحبوأ“ هيدتكي زي لأ 2 لالج نم 01)(رذنُم) تحت ٌربنم

 "ا شبل ا انفع دكر“ ين ةليرشل ياكل“ قاكمز

 "دش ينكت ىل آو ءاس  رغلا ىف كرابمل 00( لخادلا) ُةَعْدَص

000 
 : و .ى ل و ه مدعو 59

 سكنو عرس نسب حرجلاك + نهب لا رابغب تللج (ةارمخل ) نم

 لاق لوط نم نويعلا اهلا .. اطل رفلا اهتم ول .يقربلا اذنك
 1 . ع ع و ري ىه

 (0)سدذ ناظميو 5 لفاغ نم : حالا ) ىب 2

 (")سرب .بئاصع ىف. هنم:ادبف ٠ (ىريش) َسأر اهنود خلتلا لل

 ةسضاق 7 8 ع. ةيلاعلاب لمح < نالهت <« 2 :؛برقالا : نتفآلا )١(
 ددتب ”ىيظع لخ

 ( دومعلا ١ ةناوطسالا ىهو « ةيراس اهتدحاو : ىراوسلا (؟)

 طخلا ةدوجحب روهشملا ةلقم ننأ هب ىئثعن : ريزولا (ه)

 سردمل ىأ ميلعل تنبزت مك اهدبو ب ال اهيفص : .اهبيرطس / (1(

 "ده 0 أ مل د ح < سحخلا تاولسصلا ةماقال تدعتمبهاو.« ملاع

 اهدحاو : جراعملا ٠ 4 ردرحلا : نسوعدلا ب 9 ب فقشسللا

 رذنم سملدنألا ىضاق وه : رذنم 1١١ دعصملاو ملسلا وهو ج رعم

 ةحئار ىأ : هدرو اير )١5( دهزلاو لدعلاب فورعملا ديعس نبا
 ادسوؤم ماتم نب ةيواعم نب نمحرلا دبع وه ٠ لجادهل) 222:31 هدرو

 ةابآلا : نسما 14 كب سبل دنألاب ةدومألا ةلودلا

 ٠ لليقلال شي ىا::ننري بتاصع - 1١ مهفلا : سدنلا 51



 رثلاب (ةريزجلا ) ف :قرعلا مِظْنأ

 شرد )قف ئالخخلا نم كلارك "ف

 وتيزلا يفنك ىف « ٍنانجلاك قب

220 3 

 ير كرت 3 عَ ؛

2 - 

 تن يع ْق دب ال دب

 تطغو ٠ طيخملا' لخخاس تح

 اهارق ىف ١ ىرطاع" رقدلا بكر

 يف نمو روصقلا ل تلجتف

 دف لم ةرللا ىف 82 )2

 اًئيب معل ثغلب قأكو
 ايرغو ًاقوك واللا ىف .[نِف

 اننا ةلالجلا ةعمجلا ىلعو

 (نوُد) يقرافم نع جاتا ارتي

 نامأ فضا  ىرك نم نس

 نمل نم اي اه رددلا ”اذإو

 قيتع تويبلا نه قيقرو

 ضرالا نم ظلغ اه ::نرحالا (8)
 بارت الو لمرب سيل

 قيرطلل لعجب ا

 ةباده ريغ ىلع ريسلا

 داو مت : افض نم
 ريبكلا ملعلا

 مهب ساح ىأ : نسحتمم )1١15(

 ةفيلخ عمج : فئالخلا ”#” 

 دوسأ هنول ام وهو ©« نسلطأ اهدحاو : نسلط و ب

 ةئيئاسلا لمح :٠ نسلقلا هس 1 - ةربغ هطل

 تباثلا زعلا ؛ نسعقلا ب مل

 لف رفلاو نيسلا* سيلا كادت .
 ناسنالا دلخ ىف عقو ام لك : سجهلا ١١

 رهدلا :١ نسرحلا تلا 39

 )سهل (؛)اَنرَح دالبلا ىوطأو ؛ -

 رسم فيئاوطلا ()رانمو

 ور 6 32 1 يل

 (ه)سلط . مركلا ارخ قو ء رضع ٍِن

 ىسل رمدلا ةريع ةيف تبلل
 2 7001 م

 0 هللا ةرشم انو

 ندع فدع نأ ضر كسمَت

 ل

 ()شيلقو رار نم .مورلا ةَجل

 (()سّدَح دعب ىمحلا كلذ قأف

 مزز لرتم ىف رنا م1
 نسمي تدرت الو لال و

 سرد لك نم لوقعلل ام هيف

 سقو يقف . نم موقلا بَ

 ]سف رللا بعت سيلا ارم

 (سيربلا) نيج هب !لحيو

 (١!)سجهو لالض نم بلقلا احصو

 ليم ف مهل ام موقلا اذإو

 (17)سرَح مومذم ريغ ولالا واج

 ا ع

 ::نيدعلا دس ف
 تي 1

 ن0 ا الا 2 دو د



 اًيبص هارث ىف . ٌرهدلا بعل
 هينيع ريداقملا (0)ليَص تيكا

 (ىرسك ) : كلامملا هب تباصأف

 رارق رمأ لكل « ىداؤفاي

 الوقع ررمألا ُهَجُث (؛)تلَقَع

 فاطب حاصُيال ثيح تقرع

 ارابن سومشلا 0 كلف

 اه اذإ ؟و رومألل

 تايترمر, ؛ ىلاكرلا
 راوس تاذ لك ٍلايلو

 تلسو « ًاسوق لالهلاب تدّدس

 (؟راد) ر(نفونن) نورنا تيم

 تيقاومو

 شرع قراشملا ق :(ناورم) نيأ

 هيلع درو ينايا تنقع
 تاه ىوممب نس مش لكو « تباخ مث

 (ىرستك : ناويإ (يرببلا) ظعو
 ُق 2 و 2

 قرط قربلاو :كبيرس لبا بز

 (1)سنُع ريغ اًبعاوك ىلايللاو

 (م)نسْرفل ب هْيَبلَخِمم ٠ دقنل

 (نننرفلا ىرقيعلاو) ( القرع )

 سبل دعب ىلجنيو ودبي هيف

 (م)سَغَو حبس لوط توحلا تلاط
 نعل اسي الو 2 يقيرغ وأ

 ()سكَو
_ّ 

 ةليل ٌرودبلا موسيو

 تراص ٌروعألا اَهَتْعلَب

 سغتو ٍدوُدُجلا نم مايقب
 ا!مراد) ( عزو "كو لك تطل

 سرت لك نم ناذفني اَرَجْنِخ

 ( سيعب) تّرلاو(ةلئاو) (”)تفعو

 (0) ىمرك براغملا فو ء ىو
 "الل ىيأرلا عيتت لك اهرون
 )٠١( سمر تحن ىوطنتو « ىلْبت َك

 (سمشدبع) نمّرو مقلا(1١)ىِنَتْفَش

 05)ىدْنَع حيرلاو تّيوط ٍطاسبو

 ” فلا ل ع د :٠ .صئاض ديقيلا م جوزتت ملو اهكاردا
 لل ٠ اسغ دالبلا ف نسخ دة علا د نمادتفالا

 مجن ىف رمقلا لوخد ةليل ىا : سكولا ةليل 7  امدق ىضمو اهيف
 ,نتوع ىأآ# ىمرك با#ا ....تحمو .,تسرف : تفع ب 1! + :سوخنم

 «نلتفيشك تال قيفلا +.نسصولا هنا) ءامس ملاع ىأ :نسطن (9)

 ةقانلا : نسملا تن ١8 2 2 ايفاش اظعو اضبأ ئه ئنتظعو ىأ



 (1) رص لئامخلا ىف( يقلب ,) ىه

 برع ليات وكم نأ ويارا
2 

 ىو لح ليصألاب سبل

 تراوتف « تحئتساف « ٌلِينلا اهّدق

 يداوب (5)( قيقعلاك ) َلينلا ىرأو
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 # 1 و 0

 ىراعش تامملا ىح هتلعجو ةنايد مامإلا ق ىح تصاخا

 .٠ ا ريع. 5 2

 رادسملاو هلا . ىف ةتعرفأ الا انا مص سدا '
0 

 راجن ميرك اهدلقت ىبح 2 ةعيرك نوكتال ةعينصلا نإ
 راثيإلاو هيف ر مركتلا بسحب ١ نكت ملام قداصب سيل بحلاو 2 وم . 0

 ف هر ىو رع 7 7 - 5 وى : 0

 راوع راسو ةمركم رشي َق هتلمعتسا اذإ ليجنإ رعشلاو

 تفتاب ال هنأل « كلملا : ديصألا 5 . عطاقلا فيسلا : راتبلا ١١(
 ءازوجلا ىف علطي ىذلا بكوكلا : ىرعشلا "50 االامضو انيمي وهز نم
 . هباع : هلعف هيلع ىرزو . رحلا ةدش ىف .عولطو



 بهذمو تكات ةيحإن لك ىف

 نيرذالو بناوجلا زمهت# لكم

 رخراف ةمامع هل بيرضلا دقع

 اموصل عير نجلاب ٍبّذكمو

 هين عماسملا ىلع ةءاضفلا 3

 ىرن ام رحون ٌنافوط امأكو

 ةزانو“ هارت لدم لغ ئرعي

 اهلوهسو اهتزَح كلامملا باج

 انئاجرو انلاحرب ىمبر ىبح
 سا ىو ا # وك و

 هتلبقتسا اذإ هقرفمب كلم

 نكس

. 2 

 قرشلاف

 نئادمو و 2

 ةلالج“ رقتشم (اًيرثلا)
 #َء

6 
 هماظعإ َّق نيربلا

 ىرشلا
ِِ 30 

 ىلا لع ودعلا ىلإ نيدعاصلا

 خز ابان هدّيَأ هللا

 ًّء 2

ِ 

 هيب هاول قع - نيطافلا
> 

 ةناكما تلت ( طبطتق) شرعي

* 

 نإ

 ىراج مءامو رخص نم ٍِنالبج

 رمغ (1)راقوب للجم ٠ ضيضفحلا ف

 نما قبال مج ()راَرِن خويش نم ةباهملا
 رايتلا ىو اردحنم عاملا ىف

 ىراوض تاهجلا ًالم امأكف

 ناطق تيفي تكيبم دق كلقلاو

 ىراه ٍفرَجو ٍةيواَه نين 1م

 (2)( راغلبلاو) ( برصلا) باءش ىوطو

 راجتلا“' زيزع لومأَم حاتم اق

 راخق جاتو ٠ ف جات : ناجات

 املا“ للاب تراك تنقل

 )راسي ثويغ ةرظمت برغلاو

 رابكإلا ىف نيرحبلا ملاوعو

 ارازجلا ججدتملا ةروص ىف

 (م)راطخلا انقلا قع  نييلزاتلا

 ا لا جاور

 لا يرو رسام يكب
, 

 رادشألا دفلام قى اهلنت '

 ا ددلا 2 + ع ليال مطتنل دنع نضاوآلا/ نم رازقلا ::ٌضليضحخلا (1)
 ةترملا :, عرافلاو .٠ جلثلا

 : ةميدلا 5 ضرالا
 ' سجل اةصينلا
 : راطخلا  ه قرب الو دعر الب نوكس ىف مودي

 نم ظلغ ام نزحلا  "؟



 تقرشأو( لورطلا) نعءاطغلاف شك

 اهريرسقوف.:(سيقلب) اًهَتْهِسَ

 ل علاج (دواد نياب) وأ

 هباب ى عشاوخ حايرلا ٌجوُه

 امأك نانجلا ىحاض ىلع تماق
 اهئامإ ضعب ىهو لئامخلا ىف

 دضيو :2بايكا اهنه 1 ببحو
7 3 

 و4 # 2 هَ

 ىندس ايزدلا المت ندس كوحضو

 ةشحو وكشت ردجنلاب ةديحوو
7 

0 

 هَ 1

 و ور رو

 تقلأتتو هاني لدعاوس ىلع

 رةّلعبم ٍةَّلضِحُم ىف باسني

 ىوهلا ىلع نيقشاعلا ٍنْرَع ءارهز
 هناك لانو ام ٌديِلَجلا ماق

 ىجدلا حنج ىفو يب ءامسلا ىرتو

 ملاعملا (1)

 و

 هدم راتس تاذ ريغ ةعيبطلا

 ىراوجو «.نكاومو :.ةرضن ىف

 0)رابك هيف. ّزعلل ئاطبو

 ()راقنملا "سكاون هيف ٌريطلاو

 0 وع 8 0
 (”)راربالل دلخلا ىجزي ناوضر

 (؟)راوس تاذو « لاخلخ تاذ نم

 (ه)رازإ لضف رجت تامعاذلا ىف

2 
ًّ 

 ()رايغألاب ١ بارا, يو

 ©. يو 3

 (/)راطإب تهز ةآرم تّبنلاو

 نايبأ © ذا ند سنت

 (م)رامجو ىَصَح نم رهاوجلا اهيف
 5 م :

 (؟)راضنو * سدنس "نم ةجوسنم
32 2« 

 راذآ ْق ءارعشلا ةراتخم

 . 7” ل »هَ 1-3 . <

 راذع نضغ لب ةبابصلا عمد
 3 كا

 (١+؟)راحبو _.ريعأ نه ةقشنم
 وو

 .. هوحنو.رثآ نم قيزطلا ىلع. هب'"لدتسيام وهو ماعم عمج -
 علقت و اهبوبه ىف ىوتست ٍينلا ءاح وهلا حبر رلاو . ءاجوه عمج : جوه (؟)

 * ثحتسو قوس < ىو زرابلا ناكملا ىحاضلا - « تورسلا

 ءارتس ام لكو ةفحلملا ٠ رازالا 307 . ىراوحجلا : ءامألا ١

 ٠ ءىش لك..نم رعقلا : روغلاو +٠ ضرألا نيم يا ام : دجنلا (1)
 4# هب طاحا ام لك : ءىشلا راطا ()
 ٠ .اليلب ايدن راص : ءىشلا لضحا (9)

 ( 0١0ىجدلا : ٠ ليللا داوس وأ , ةملظلا

 ٠ ىصحلا ىهو ةرمج عمج : رامجلا
 ٠ بهذلا : راضنلاو



 ىلع َةَقَلحَرو « ًانابكُرو « ًالْجَ
 ع

 هب تلامس + سناحنم بكم
 2 2 ع

 الهمت روخصلا نيب اه باسنر

 قورذل ءابرهكلاب ىلتعا اذإو
: 8 2 
 يربللا مأ ف هنع انازن ال
 هي 01 0 ى 92-1

 ةمج رظانملا ا جومت ضرأ
 ةلاه ندادملا ىلع نبرض, ىرقو

 وى ل

 عئاور نيرظانلل عرازمو

 25 ررع و و 7 ردع ءعادلاو ةم4( لإ 2 1 ا ذع لل

 اكل لويسلا ةاوقأ نإدحف

 ايق 213 درهرلا دعلا رغع ذك

 ىئابرهك كلانه لج
 اردحتو 0-2 3 « ليدحلا 0

 ارطنيت , نيتوُولا نيبو ةنخيو
 ارش " اننايم مه ؛ ةايصع

 ارظننل (فيلسلا) عرف ىلع اذمق

 ارق نمل باتكلا َمُعِن من. ملادعو

 ىَرقلا 7 نئادمو

 اردنا انارط ام كاضفلا سبل

 ىرج دقو عب نه لئادجو

 (:)ارهوج خسإورلا َلابقأ تنآلمو
0 2 

 !!اذ2- ةرجزلا لحآ م هذ

 23 ةايحآ

 : ايؤروأ ١ نمامداق: ةناعنتآلا“ ىلإ اهقيرلط ى ”ةغينطلا دهاشم قضي لاقو

0-3 1 
 اترتهأ هامسلاو كلوح ٠ ضرآلا

32 0 

 انك ٠ لالجلإا 00

 كولملا ِكِلَم
 ه و م

 هعدص ف ةرقل هيف كَ 0

 لذ .نف

 عدت م ]ف . ىلع لد

« 

 اهه ىوحو ىأ : لابحلا لامقا 200

+ 

 59و 7 8 03 -

 ىرابلا عنص عيدب كيرأ ىح

 راثألاو تاييآلا عئاورل

 . - ا 2

 ءاهمفلا

0 9 
 كشلا ميا وح

 (ع)رابحألاو

 راكنإلاو

 مسيل باكا 1

 ٠ ءاملعلا ن

 ظذ00007



 اًدغْذأ : ىحوأفا؟ اوله : ترشأو

  حدقلا زدت انو تق
 َ 2 ع

 ايناعم متأ هنم اهقورشف

 ةديلو دوجولل  كلانه ودبت
 هو

 قرخب ءاضلا ”ماننأ 1 نضتو

 ادب ام « راطفصنتناكف « تّمسف

 نيت .. قبل ملاوعلا ولعي

 ادي نكل 4 قافآلا هد تلاس

 وللا يي و

 ةزتهم “ هل :.ايندلاقا ٌردهاو

 كوع ا غلب اذإ ىجح

 اهئانع نادو ء اهرظانل تندف

 اهلوح ءىش لك ضيبأ رهغصاو

 دقو : اننا ُدوُطلا اهيلإ .

 5 1 هتان اء تلعتشاف

 3 ًّئ
 اهنارن هي لع اناحب

3 

 ايلوتف ء هب تقرتحاو « هتقرح

3544 : 
 ا بيبحلا لمالا اهقورشف

 افصلا ىلع ءانفلاب اماق نابطخ

 هقوفو. «(ضيلسلا) . تعنت اائرابلا

 ءايشألا

 ٠ تتستا": "فينا"

 راي كابير لعبا دوطلاب 0-0-2

 ىرُذلا كلت ىف ءارمح توه اذإو

 ارظنن» زيكو زج ”ايكلرغو

 ىرثلا .طبتغيو « ايندلا 3 ابيت

 ارعزأ جات دولعلا_س

 اربكأ اًراط حالف ٠ فانا ب

 ارنب نأ هلآد 1 اك

 ارهوج نكل .. حابشألا تاعنلو

 ارونم/ دوعحولا قشكناف ء رثلا

 (١)ىرقهقلا ىوهت صقنلا ىعادلتنذأ
 يغ

 ارغصتسملا مظعتسملا لّدبتو

 ارفصألا ناكو اهمقرب رمحاو ةريحا وحرر

3 - 2 2 8 

 ارمجم لمحت مشا هأرذ تدرو

 راهنلا داطضت 5 ف

 اركسعف مالظلا امهلولط- قأو

 جد لع اي 0
 ىرد نم ضيغبلا لجالا اهبورغو

 ارمعل ةاننعلا اهني نأ 1

/ 8 38 1 
 اريغتي نل لجو رع هللاو

2 

 ىرذلا نيب امو « هبناوج ىدلو

 اربدملا



 ادعاق هبشي ماق « ٍلاع ٌرخصلاو

 هل ىرت « با>حسلاو بكاوكلا نيب

 هتيتأ تاهجلا ىأ نم ٌحفسلاو

 هيوجن دَمِع هيلع ءاضفلا ٌرثن
 اهنأك ءاةتويبلا نضيب تمظنتو
 هءايض هايملل ثعبي مجنلاو

 اًبئاتك ماحو « ا شارفلا ماه

 هزات ثئايرف_ مايمحرل تقلع

 اهتحتو ءرايدلا قوف نم ُءاملاو
 9-2 2 0 42 ع

 . ادعصتم ع ايوصتم

 يا ىلإ و

 ربعمو ترد ثيح رسج ري ألا

 اريخاَوم تويبلا لظ ىف كلفلاو
 .٠ - 01 ا - .٠

0 

 ىلعءل ءروسجلا نيب نم تجرخو

070 ُ 

 ىنزمت ىهو . تارجشلا ىلإ ىوآ

 نالا» 4 هلا د ير

 نأ ناكو : كاهسلا تَمّدزا كلانهو
 2 و

 هب اذإو 4 هئالال َّق تير سف

 عع 1 عءعو

ََ 3 
 ذأ

 و 2
 ذا تذح دخخأو يي ا لاو

 )١( رفشملا :

1 

 ارا لئايجلا فوعكم فاذآو

 (:)ارفشمو مصألا رجحلا نم ًانذأ

 ارّودُم جومُي ًاجَرَد هتيفلأ
 راعى 27

 ارهوجم - هدجربز اديف

 هزار مح 8 « ريط ٌداكوأ

 ىرقلا :ءانثآ :. /ىضت . ءايرهكلاو

 ل
 امد فقالا اا

 ىرقلا لوح نمو « ىرجي اهلالخو

 ادد ةةليقنم ع. اعرب

 اربعمو هايمللا ىف اًرسج نالصي

 اهنالاو هوست ”لوانعلا ىولطت
 ع

 تبيذاج

 ِ ا 0

 اريحتم هبوث ليل

 فرض اذإ بيبحلا ف قف ْرَعلا لبقتسأ

 ' اهبف ريطلا ٌنامطا دقو

 ىّزأ نأ عمطأ : هيف را ليمأف

 ا ! ! ارمأو متأ م رو -

 0 نك اؤكلا هرياست 8

7 

 0 د ل

 تممكتسا امف « هيف

 7” ةسلا ١ نسيفلا ب ؟ - . ناسنالا نم ةفشلا



 ا 0 م رده رو 2

 اه ٍرِظانَم ِةَجْهَب ىف اهرِظانِل ٍرمَتْومْلا ةدلب

 ل 2 رو رو

 ىركلا الو . هيلإ ىيندي دهسلا ال

 8 خخ

 «موجنو 8 هءامسو ) ىجدلا ذخت

 هلاخت َ معذلا ٌروفوم َكاتأو

 هل تجين 3 هطوبه مالظلا 0

 7ع
- 5 0 9 52 37 7 

 أ هر منا

 هزاكم لايخلل فلزت تدقرو

2٠ 
 هه ب و ,

 اًمئاش ةداعسسلللا لثم هتئزهف

 ىوهلا روصنم ءابقرلا هل ىوطت

 7 ع

 اضرلا فيطاي نيعلا ناندما الول

_: 8 

 اهداوس تارو 3 هفوشم تناي

 م

 ىملا ىطعت

 ةديزع ارنيسلا َرمقلا

 اهلاله . دوجولا مدق ةليل ىف

 ةقياخ نيلبشت و «

 قيناعتو

 رودبلا ىتفأ ا هيرتو
 و

 ام ىناجانو ء ىوهأ نم تيجان

 اهرابكو اهراغص لابجلا ثيح

 تلجناف : ًاتويب ام مامغلا ذِخَت

 (اييسروم ويفي

 ىرس امهم هلضفب روزي فْنَط

 ىرشلا ضري مل . كينفج ىلإ اليم
 ارهظما < كايسلا

 ه *

 هندخار

2 
 هب مت اكلم

 0 رع و ا

 رع و "3 2 01 0 # 5

 ارعديو عارو 01 افوخؤ اردخ
 و 1

 ىركلاو «كبده نيبو. نوفجلان يب

 2 ٍٍء »7 7
 اروصتي نأ 2 تقكش اه اروصتم

 ارفع اخرا ةئلا سولتو 2 - َء -

 ىرجح امف اهمادأ عفان ام

 ا ل

 رودس

”7 

 لامجللا :لائبشن -انوز

 و َذ 28 كَ

 ارسؤتو ىلا ىف ميقت نأ. كب

 ىرشلا تقئاَع تغدو ادإ ىح

 3 5 2 عع

 ىرسلا هملعت اهبكاوك تندف

 ارّمصتي تايد ةلبللا ىل ..انكريف

 هام 5

 (ارسيوس ) ءام نيبو ءضايرلا نيب

 ًَ هني د 7

 ارضخأو ءاضفلا ف ضيبأ لك نم

 ا لإ
 ىرذلا ةبئاش « مارجألا ةبوبشم



 نينا طش فلا
 مهل ةحراج لكفاو كولماتو

 يِلتجي ملاوعلا ىلع ٌكنم ردبلاو
 هب بوجحم ءروذلا ىف مداقتم

 ازهاظ .'سرعغأ ”نضاّرفلا وماي

 هفصن ىتدبأ « ءاملا ىف الّلَوَتُم

 كينناف ءءايبلا ألا كيو

 رظنع كنم نوكلاوهزي « تضبنو

 ةبقف 'كلؤيس ؟قافآلاو +-كملا

 ىّجدلا ف بناوجلا ٌةقرشم كلفلاو

 جام نْيَجْل ف ا ل

 دقو مظتنم جوملاو امأكو

 ِديْعَأ ا ِ ةيفال ٌءئادَّغ

 هونِص َكنأ نزألا ردب نهيلف

 ننإ الإ ديلا ام“ اكانعو

 ههجوب دوجولا ىلع ميركلا تنأ

 اهّركذ ّقشعأو « اهاوهأ تافيه
 و 8 3

 هنرضأ تيِبأ رس ىوهلا ىف ىل

 رابكإلا ةّيحت لامكلا ىف كل

 ىراستو اهّروذ 5 نيع

 راضبألا ةمحزو هوجولا ب

 رافسألاب قافآلا ىلع فوُم
 و

 ىلع اهولجي هاذمي

 2 ا

 2 هو

 راضن راه ىف :٠ نمام لتقف نع
 56 ت نيو 7 :

 هَ ى.

 راتيد ىدل "رانيد بهشلاو
0 13 

 راونالا نه لزذذ اهل ”ودبي
- 0-010 

 و هَ ص

 راتحملاك توند. مث تيفوأ

 عراققلا :ثنأو "هر قيل ارش
 00 يب + يف

 زازم دعبو ابرق هريظنو
 : وق

 رامقألا نم رمق امكا وسو

 و

 ىراسلا لايخلاب ةنينضلا ىهو
 هل

 ىرادي بحملاو 4 ىراذأ نكل

 03 وف هو 0



 اطخلا تيفنلا ماسجلا اذهو

 نوصملل ..ايو

 اندلا 0 لك اهليلقتو

 اهقارطأ نكل ء رانلا نم

 اهراونأ .نكل . رانا نر نم

 اهءاش امك جيناك نييشلا م

 اهراثآ

 ا

 ىدرلاب .وأ ©'شيعلاب علطتو

 كهف امهم ساذلا اذل ىعستو

 هل هرج

 5 3 5 5 8 .٠

 تلبقا ادإ ىلجتنت دقو

 . 0 7 ٍِء 57
 تربدأ  لذإ . ىلوتت دقو

 1 و أ

2 0 1 

 راونالا ىف ترهب « ءامسلا كلم

 و 2

 اهرينت هايملا ىلع تعلط ال

 رخصلا : افصلا )١(

 ديمي ام ىذلا ماسُجلا اذهو

 !! ديب لك فو « راحب لكب

 ديِشَم لاع لك اهريغصتو
 ديبت نل ةتوقايب رودت

 ديدجلا ةايح « ىيدقلا تام

 (')١ديدحلاو افصلا لابج لير

 ديصحلاو . همِئثاق : عرزلا ىلع

 ديعولا:”نبشو :.ةؤعولا ريخب

 درعتسلا قنويو 03 ىشلا يلعب

 دوعت نأ ةنومأم تسميلو

 ؟ ديع ىأ انل قورشلا ناكو

 دينعلا مامحإا وعدي ةعاسو
ِ 

 ديرملا -هابقق- اع :ىقعجلا.ىاونم

2 2 

 ىراس نم رجوتم لك كادفف

 رارق ريغب تناك دقو 35 فيكم

 (:)راّيت نمو « بيع نم رحبلا ىف

 . "قفادتملا "241 + ببعلا ب 5



 منع 898ج تي

 (١)ديدحلا هانس ضعبب ىرفيو افّصلا هانس ضعبب لوزد

 و ِ م6 م

 !! ديبي ايف للايللا ديبي ىلايللا دج ٌرُهو بّجع نمو

9 ٠ 

 ؟ دوعت اذام ىرع5 تيلايف 2ىل تدع دق : ماعاي نولوقي

 ؟ديرأ الام“عويلا ىل تنأ لهف ذر ملام ديلا حل قل

 ©)(ديبل) ىوكشنيثالثلاف اكش هل ىربص ٌرهدلا رّباص ْنَمو

 (؟)ديزي ىرهدو 0 قّك درت ار قا تئوظ
 و و 3 ل ًْ 7 0

 دودحلا ترحص 0-2 تيرادو لوهجلا ثتبحص يح تيباغت

 ةنيفسلا ىلعأ نم ءاملا ملاع ف بورغلاو قورشلا رظنم

 ؟ دعس حاض ملا امك ىأرع لكسب دع ليست هش كل
 هود

 ”10 هيفلاو ضاره انك اهريكثات .دوجولا رهت
 (اديضن لاح لك انل ءاضأ ىتَس اهالُح نم اندلا ىشغيو
 (ه)ذوقعلاب ىدلا رسل تلت  امللع عِجَتْلم جوملا نم

 دوجولل لثعت 3 ةروتم م ءالإ نم اذعتأ

 2 م 6

 ! دوعصلا اذه روصملل ايف ماجااخ ريغ نع“ تحضعتو

 سبا ديفرلا نيل انهزلا بفييرقلا .ةيبرقلا ريدلا الهو
 8 5 وع 5 ,

 ديه لكو رينملا اذهو ىري نل ىذلا رينملا اذهو

 نجا ةيصيئر نآ نن فبل وه -> فين ل ؟ رخصلا : ءافصلا )١(

 : ٠ .نيررمعملا

 ريم © فيزنو ه5 اسلاط نيا نب ىلع نب نيتمجلا وه : نيج (؟9)
 1 ا اشكل نايفس ىبا نب ةبواعم نب ديزي

 .٠ را ةيثقنملا 1 ولا ىهو . نت (ندهأو



 الدم ءاضأ دق

 نها قايبسألا عرف
 و -

 مل : تلقل ىقتلا الول

 وأ « َرْيعلا ناك تعشنإ

 ىّوَغ ع ذو نإو

 ٍيفتوصلاتنأت يبلاو
 صفق ىف اغّيبلاك
 دق« ِندَّللا بيِضقلاكو

 هّتدوع م يغلب

 ىّرولا ىف تدرفنا ام

 تر دق ثيل لك و

 تلت ىذلا تنأ

 سلاو « هلل نك : تلقو

 لالهْلا

 ديعي رهدو : ٌداعت نوينسس

 لالهلا اذه همدآل ءاضأ

 ها را

 ىرقا هيلع ةيحيفم لع

 كولملاب ةلهآ (ةبيِط) و

 ادنبسم نانأ اكو

 ادلبلا تازو 1 «٠

 ادلولا كاوس ْئَلْخَي

 ادسألا ناك تثش نإ
 ادشَر ادشر رغبت وأ

 ىدص توصلل وهو « ه

 ادّلقف « هل ليق

 اديلا لكشلا ىف عواط

 ادوعت ام ..كوملاو

 امرغتاو. . هلكفن

 ادعلا ىف مامإلا هب

 ىدرلا ىلإ هتنقسو

 ىدف « كرتلاو « ٍناطل

 ديدج ىلايلّلا ىف ام َكُرْمَمَ
 ؟ديارلا لالهلا : لوقت قكف

 ديعبلا َنامزلا انياع ىصحّيو
 (دومت ) ”ايندو ء (داع) مايأو

 ديعصلاب ةَرِفْقُم (ةبيطو)



- 
32 

 ىركلا + اهون - نا يلطلاو
 ع

 هد ساذريإلا ف تيبشف

 م 5 7 5
 ةفقو نك را دادلكب.ا 3

 "ل -

 ىوهلاو ىوسنو . ىسن

 مناع بولقلا 7 | نمقف
1 

 نصغلاو

 دعت 0 ايظحتلو 21 فتلاو

 ىانلاب تصكل ا اذ ىح

 اننيب امو 3 انتي

 و

 اهليلو © رصمم قيل
«-” 

 + يع
 ةينامثعلا ةارملا

- 2 

 ادبعت ًاكلماي
 . # اس

 هموي ق اك رابم
 02 رع

 اكلي .نيتاسم افع

 نيم ثيليح تبضرعأو
 م2 ع

 - و

 لَع نم عاعش تنأ
2 

 ذوجه هب حايرلاو . كئث

 ةقجرلؤعا+ .اطقاتاا :. شانلاو

 ديحولا مجنلا هب انطب

 دوعق ةيواز دك

 يلدا 1 ادزيعأ - ]ولم
 وع .

 هيف الؤعا  لوحت اها ن

 دايضنلا دامنكلا ددبتف

 ديب رحبلا نودو رحب

3 20-- 

 ادجوم املصم

0 

 ادغ ًانوميم « ٍسمألاو

 اهكلثت نأ :اينقح نب
# 

 اددوسلاو »

 ادب ثيح تقرطأو
 2 6# ىع

 ادقرفلا لجت امك

 ا < هلزنأ

 اهزعو



 . ىف اوداعي نإف هحيتافم

 هذهم .ىف.ٌلفطلا هيفا يشي

 اهنتخأ + ف ..امهللا لات ركن

 مقيم قياسا القي هل ول
2 

 آ 2

 ىذأ وأ مهذيب رش لكف

 'ااينولوُب ُباَع

 ىل» ٠ دثولوب باغ اي
 ف توسل 5

 ىوهلل ىضقت ١ نمز
 3 و ا ولا مو

 هعوجر دير

 امئاعآ  نامزلا نكي

 قو نولوب باغ اي
 .٠ رم دس ع

 .٠

 ذهجاع لقا ( هلارأف

 ؟ءادليخ ةاسيش
 م ل

 انك نامز تزكذ اله

 ةبابصو

 دوشأ:.1: ىروللابا+ نعويلد يق

 دقرلا“ < ىف تيل جعزيو

 دغ ىف نكو « مويلا انل نكو

 دعشُي ملو قلخلا َكلجأ نم
 عم

 رب :ادكنأ ديلا“ رهط . ةغيف

 ٌدوهع ىلو ٠ كيلع مَمِذ

 ؟ دوعي له « كّذظب انلو

 ديعب ىنالحأ عوجرو

 ؟ ديغي نم ةبيبشلل له

 ديزي عرق للا عم دو

 ()نيمُعلا بلقلا َلزلزو ع

 ديدن” يمت مغ ؟ ََت

 ؟ دوعيج اهنا اذكه ؟ مك

 ؟ .ديرن«ب؛ الك .زهامزللو

 دودي انع ىّجَدلاو « ىل

 ديعي نم كريغ سيلو « ل
 و

 و _

 دوعو رثو اهثيدحو

 ١١( سيراب ىف روهبشم هزذتم : اينولوب باغ .٠
 ٠ قشملا هزه ىذلا : كيمعلا (؟)



- 2 ٠. 

 هَ

 اغببلاك شاع تابن نمو

 ىوقلا َدَهَذ غ داش ع لقف

 ا ْن وعرف ةتاك 0

 ىَرولا موسب هللا كدبعيأ

 سلا + كدلك” 47 ةنديتك

 ندخ هيك ذو باق اةيع »ب هاو

 رتبصع ىف (حتافلا) اهءاج دق

 اهلأثم :٠ اهتاينب عهب اقر
 ادعلا لضو ) اهيف ارك

 ددو هال و 6
 اهنودفي  مورلا ىناوت امو

 و

 زضيف 0 نم امماخف ةهلادوعس

 انّقلا بفيفع 2 :قاغ و حئافب
«*َ 

.]5 1 
 مدفاتح . ةايولا ا يعول 1 5 ١

 عع

 فق رخز نم ناك ' ايه تان و

1 . 
 هدعب انذيب راثل ايف

*« 

 ع
 هلبق نم (سدقلا) راثك قاب

 الما توك. قنوع يف

 مهتادابْغ* + مورلا“ كرت“ نل

 لدعي مل : دل مل )١(
 بيبغملا رضقلا : ندفلا (8)

 ىدتغم ىحضلا ىف كالم دنع
 ىين ضع .طئاحلا ىلع وهو

 دّهجُملا ٠ بعتملا ٠ ٍريجألا سرق

 ():دصقَُي ملف . اعيب . هّبرل
 (؟)؟دوقملا ىف ٌرّيَعلا ماسي ال ام

 («زديْضَأ نم رصقلاك دج.سمو

 دنت وأ .نانسنإلا ..ليقعيي...ول

 انيفشلا- مّكرلا دوال نع

5 

 (:)دّملجل اد لكنا مدطصر

 دهشملاب دهشملا .طلدخاو

 ىدتفملاو ىيفملا ىف فيسلاو

 رصيقلاب

 لدي الوم دقحلا ضني ال

 ع 5 و

 دعسالا ةنفتأو

 .٠ ع -

 مهذم ٠ ىدترمال نمالا ىصأ و

 رمل الاء درء لج

 دعبي مل + برقي 6 ماقأ

 ينتمي الو هيه ىعبنا كل

 دمْعُملا مراصلا لوح ٌدشلاف
 0 رع ِ

 ددؤسلا نع . كرتلا لزني وأ

 هنقأ "اه 0

 ١ "ردا ىلا لايخ نم هب داقناام . دوعت١  ؟
 2 رفيبقلا 5 دنلولا نك



 هنسحو عيبرلاب ٌركذأل ىإ

 هروهزك ةرهز الإ ناك له
* 

 ىهتنذال ةياور رصم .( نيك لوه)
 لاو « رومزُملاو « ىِدْرَبلا نم اهيف

 (ردنكسإ) ىلإء ( زيبمقو) « (اًيو)

 ةنازخ ٌروهدلاو ئئالخلا كلت

 تاهعوبر نيب تنأو - دالبلا قفأ

 ايفوُص اَيَأ دجسم
 دجسم ىلإ تراص 066

 ثيتناف وبات .ىتيبلا .قناك

 مُهَلايقَأو مورلا اهَديش

 قوص نجر اء: زنك. ىنت
 اهنُحَص ىف دتوقايلا ٌرِواَجَم
 لح نم تعدوأ دق ام لثمو

 2 ني الا ركبلاب نادينا
 لاه .ىدل ملا نه ىبسيع

 امهالحو « اهيف امُهاَلَج ئ

 هُكنقن . نم ' ناردجلا ٌعدوأو

 (١)حارمملا هفرطو بابشلا دهع

 ؟حانج ريغب اهل ٌءانفلا ّلجع

 حاّرشلاو باتكلا دي اهنم

 ()حاحصالاو « ناقرفلاو + ٍةاروت

 ( حالص) لالجلا ىف« نيرّصيقلاف

 حاتفملاب ثأي َكَلايخ ثعباف

 حابصملابو نادزم ريدلاب

 ى -_ وه

 دسسلل كيسلا ةرده

 دمحأ ىلإ حورلا ةرصنب
 «ادّلْخُملا مّرهلا نلاثم ىلع

 دمخي مل نيدلل ىؤه نعو
 (4)دقوُملا اهدت ين هول

 39 2» .٠

 دشود<ت مو اراد دختت م

 دجمسسع نم هللا حور ناكو

 6< 27 2 ١

 دقرف ىدل ىبسيع نم مالاو
 » و2

 ديلا ٌريدقلا مورلا روصم
 ب ً

 درفملا هيف قم ًاعئادب

 : . مالسلا هيلع دواد اهب منرتب ناك ىتلا ةيعدألاو ديشانألا ىهو
 مهكولم مهلايقأ (ا١
 . رمجلا هين لعجي ام مسأ وهو ةرمجم عمج : توقايلا رماجم (4:



 بني للاسم
 هناك. نوصغلا - للَخ :.قلانم 20 « 25 و

 هقاروأ ىلع مد «رالِجلا و و

 لكاث « جّسفنبلا» ٌنوزخم نأكو

 ةيكو ةقر « رطاوخلا» ىلعو

 فشاك غباوسلا ربحا اف واشلاو

 رسما قولا ودم «نفلا»و
 ايكاوم َندهش ٍنوعرف تانبك
 هرم نم .طئاذك ءاضفلا ىرتو

 ةئينَي ماعثلاك هيف ميغلا

 تعقرب سورع خا ىبنأ نمنتلاو

 ايراشم < لامر: ىفاؤلاب كللو

 ةقلأ + راينا كش هل ةلقعي

 اهريثن نوصغلا قرو ىلع وهزي
 ىرقلاب باداّوتلاك يقاوس ترجو

 ةبابص َنْفَرَع امو تايكاشلا

 مةليلغ عواضلا ةيداب لكك نم

 تقع إ كلت( كجتراذإ كبت
 اهراجو ؛ لولغلاو لسالسلا ىف ىه

 ا

 رجفلا عادصنا دنع ليللا رخآ : ةجلبلا )١(

 ()حابص وض نانفألا ةْجلُب ىف
 حافسلا متاخك « يفورحلا ىفاق
 حالصو ةيشخب َءاضقلا ىقلَي

 (5)حارتألا ىف  ءارعشلا رطاوخك

 (0حارفم ةحيلمك هقاس نع
# 

 ع ا
 حاض رام ىف (حوارملا) تحب

 حاولألا ٌعئادب هيلع ْتَدِضُن
 حاذجب تقلع راو تب

 ل ض 8 3

 () حافص تايَقلُم وأ « قبتز نم
 2 معى ١ ٠

 حابسلا (ٍرَفولُيْنلا) لح تناك

 حارلا نوطب ىف رهاوجلا وهز

 و 0 9 سم ىو

 حاوذو ةناب ىجشاا نعر
 »َ م6 م 3

 (ه)حاولم « اهئاشحأ ىف غئاملاو
 م ف م

 (<)حازّرو 8 نيب سيعلاك

 حاّدفلا هريثد عوني » ىمعأ

 تانين + رظخيلا ت٠؟

 عسمج : ريحلا ب '*
 ءاسسن اهسبلت ءادوس ةءالمو « نميلا دورب نم برض كيرحتلاب ةربح

 . نشطعلا عنرسلا
 .٠ الازمهو ءاسيسعا اهسسفن تلا -: احزرو احوزر ةقانلا تحضزر 5(



 (1)(حاتفل) َةَبْرُق اهنم ٌدعأو 2 هحوتُف مويل اهأبخ (نوعرف)
 (؟)حاودألا ف كيلا تابجحُمو ُهكْبَأ سلاجملا .ى. .قاش نيب ام

 حاَدَص « هناصغأ ىلع ِدِرَغ ىلإ ىحوُي « هراتوأ .ىلع
 1 11 م 2 : و

 حاضوألاو قاوطألاب َنيلَُح ببالُج داوم ىف سزالقلا ضيب
 حاصفأإلا ةعيستم تابها رلاك اًدِحالَم نوقا ر 8 ق ا

1 5 
 حايف سدنس نم لكيه ىف ربانمو كئارأ نيب نرطخي يل ل '

 انن زن زن

 ُ ع 0 ا سا
 حارفألاو ١ سارعالاب هاملت هراد ضرا لكف ) تايذلا كلم

 حامل ىلا َق نفسا و 6 داق رمحأ م همالعأ 3

 | يي 7 حا

 حادجو - ءالل قدك ى نحرمو اين لئامخلا همَدقل هل

 ()حاقأ روغث نم ًانآو « انآ سجرن .ظحارل نهر لزانملا ىثفر
 ع 0 ## م

 حاورالا رطاوع نوناجيت ب نضندخ « روثنم » سوٌُءرو

 14 0 35 : 2 ع وو

 جاتفلا' ىلع ئثي ,  .لباقتم ف ٍنوصغلا ررسس ى درولا

 حالسو ٍةكوشب روهزلا نود م : ضاررلا ىف بك اوملا ىحاض
 >ٍ 2 4 هو 0 1 3 4"

 بالما .طوديعر قصر ءاقشلا رع قي اوفس ضل“
- 

 حابصإلا 4 تحسن م ليللاب هنامو هلددمح نم ىدرلا ٌكَمد

 ظ ع و 2 ء
 حاورو“ ةودغك ةايحلا نأ ب لئاز لكو - هعرصم كيبني

 2و 0 : ا
 (؛)حامر رودص ق بينك ز ٌددلاك اهماصغاأ ق نيرسذلا قئامقرو

 6# م 7

 حامسملا هزذتملا ةريرسك . هيفذو هفريطل ؛ (نينتابلاو و

 ريثكلا زهتتهشلا*“ كنآلا 2 نيب رصملا ءامدق ةماآ دحأ 229

 رجشلا معان نم ماعلا كارالاو ىدننا تيش ةضيخلا ليقو فتلملا

 ا ىف ضيبأ رهز هل تابن وهو ةناوحقا انخنخاو . حاقأ ة9]

 ديدتش ئأ ققن .ضيباو ©« قش عمج : قئاقب © ءارفغص ةريغص ةلك
 .٠ ةحئارلا ىوف ىرطع ضييأ درو : نيرسنلاو 0 ةميشاف ضاييبلا



 0)؟ اباهتلاو اًنْسُح رهزلاك قليف مهل ىحاضلا رظنملاب ترب
 اير :اهييقيع .تنانيرقلا لح م 2و

 ام « ديغلا لكك حالس ىف

 [ايرم) تناكلا + رت كحال
8 :2 

 امهنم ارفظ ضرعالا اهلان

 نما , تالاجر اولا رتب

 ىغولا يفلح نم زجاعلا فقوم

 م ل ا

 .مانم اذ نب ليوا او 1 ّ . عع ف 4
 هئاول تحت ٍفرّظلا ىادت عمجاو

 اًندجم نضازرلا ةكعاغب لتلعْلاَو
 2 2 سادس ٍِء

 و 1 ماب ةعف ةاّمسلا 8 5 هتاعسأ

 مُهلالخ كولملا نامدنك تقر

 ةليِلس روكبلا-فاكلحؤب م لعَجاو

 تكحضتساف اهئاذد تضضف امهم

 انوا ميرك تركذ نإف « ىفطت

 زرابلا.: ىحاشلا )١(

 اولمجتو .

 موجنلا اهب ىنعي : رهزلاو .٠
 هب ناصت ناسنالل بوثلاك ةبادلل وهو لج اهدحاو
 ٠ هوب ريشف بارشلا نم موقلا دنع حبصأ ام

 (ةانلمّكو نرد ليخلا الجو

 ايارض دسم الو اني تك

 اال اعاذازأ نكمل "اني

 ابان ٌلوطألاو « برحلا بائذ .

 ىنانذ شيجلا ةقاس نم اوفقو
 انايقردي وأ ١ لامحألا سري ورب م

 ريهشلا ىئاورلا بتاكلا ( نيك لوه ) ىلا

 ل - و -

 .حاورالا ةقيدح عيبرلا ىح
5 . 2 32 

 حاتُمب ىذا ىلع سيل. ٌوفصلاف # ل رخل
1 1 1 

 حادقالاو راتوالا بواجتا

 خايص 6 هوجنلا لادمأك ع

 حامسو .
 (()حافتلاو مّركلا

 ةةورع
 دي

 1 ٍنوبجنملل

 لا 2-7 و ع

 حاقن بيطو « ىنس ناكملا لم

 ىحاص ةَيلِح ناوشنلا ىلع تعلخ

 :لوجلا ب١
 ؟نااقنلا 2+



 ملام ٠ تعصنُم
 ىوهلاب َلَوَت ىحلا اذإو

1 

 عقم
 هِسْرَد ىقلمو

 نأ" الإ ع رهدلا تائب نم

 ع 2

 ي مارهألا ةعقو

 3 ىضاملا ةظع

 نإو»: ىتبي رام + مايألا» نمو

 اهتتج ٍليبم ىأ بن" ف

 ةيفأ دعا قارشلا لكنا

 تقعد ناازشو 7 تبلج

 اهب امثال ( نيبيصت) قف

 هب : (ٌرِستلا) .فحز: ابر نإ
 .٠ هنابقع

 ادلب ثفا ريب : نإ

 بضع مهنم (ىريجلا) دهش

 ىغولا .لوط نم رفقلا بائذك
 ىَتف ضرألا ىف حتفلل مداق

 هنا اى تان َترَغ

 ةبلاغم ىأ : ابالغ )١(

 (:)ابالغ شسفنلا ىوهل جلاعُي وأ

 22و ةاهيفت نق: دنا دقوهت

 (زانابتا نأ «ىزاتلا ف تلاثتو
 ()اباثم ىضاملا لعجت ل عل

 ()اباَمَك هيوطتو رهبلا رشنت
 اباجتحا رهدلا ىف لاطبألا نعم
 ابالط وندت ال ٍدجملا ىف ةياغ
 ابالقناو ءاوتسا يقرشلا ةلود
 (هرزاياصو ادهش مهيلهم ىف ع

 ايام . .ةهاتسب للا 00

 («)اباضهو ًاحاطب 0 رآلا عطق

 ()ائاَقُع ثداطصأو : ًاجات تنفطخ

 (1)اباصتعا راغلا ىلع لدلك سنن

 (١١)اباهإو ًٌانول عقتلا فالتخاو

 اياحشرلا -ماغ هلل ىتام ابدل
 ابابذلا ثيللا ىلع حرجلا ْمُمَج

 . ىناعملاو بورحلا عئاقو : ىزافملا  ؟
 . قرشلا لبقتسم ىف اهرثا ميظعل رظنلاب اهتميق ىف كشي ىا « ابارت

 ربكت مل ةيبص ىهو ىأ : باعكو . هدئادش ىأ : رهدلا تان (5)
 اهرهششاو عئاقولا ربكأ نيبيضن ب 2 ره رجش ةراصء باصلا (6)

 ةروهشملا ريبكلا لتلا ةعقاو :لتلا . كارتألا نيبو ىلع دمحم نب ميهاربأ نيب
 : ىزيلجنالا لالتحالا رضم ىلع ترج ىتلا
 . ةريجلا مره هب ىنعي
 . دلحلا : باهالاو

 .نويلبان هب ىنعي :ريسنلا ل ا/
 :ىريجلا  ؟

 ::وويدضافلا : مقيلا ناو



0. 
 2 مي كيلامملا

 اًنَحلا دبع وأ :ٌروفك مهلك طرأ 703 *01 3 2
2 3 

 هسنج نم  ةعيش لكلو
 اهحنج ىف ىرتال 9 تاملظ

1 

 اطئاح هيف قالخالا تديز

 هخامش نم لازعألا ىرتو

 م هشه تيذوأ

 ف ةحار ًاملق رداغت ,

 ا امسلا ل7 دمنا
 25 7 و 17-0

 هِنَدَر ىف اهل (خيشلا) أبخ
 و 0 هو 11
 -. 3 دغر , 03 م

 كسا ل ا

 هلهاك ىف ملظلا ةاريال

 هتايمؤيو (٠ خيشلا) َفْحُص

 بذي / ٍديلِجك شاوح 7

 هتنطف ىلع را و

 : نوفاك
 ا

 رهزألا دهعم هب ىنعب : رهزألا (5)

 : اياهذ كلمب مل 4(

 نبا ريبجلا هل ىنعي عيشلا 5 + ميقورعلا

 .٠ هسا : تتابيسلا )غ7(

 عطتسي مل ىأ

 : مقرملاو

 ًاباجح ليللا ىجُدك « تاملظ

 (1)؟ اباخخ هنع ىبنتملا نأ ا

 ابانجنا ّرشلا ىلإ ّرشلل نإ
 ()اباهش حممسلا رهزألا اذه ريغ

 ابابقو ًاقاور اهيف ىمتحاف

 ا ()اباغ قحلا حالسب

 اباتكلا ىردَي وأ أرقي لْجَ

 ()اباهذ كِللمَي ملف « ايندلا دع

 اناهنال نأ رزجاع ا امكو

 ايارعبلا "لإ تقرع ام ل

 (ه)ابان مالقألا تلئكاغ ديغ املف

 (:)ايايسنأ

 (7) ابابسلا

 ان

 ود

 م 2

 لصلا

 ىوهي كلم

 اباقِع يلظلا نأ كك وهو

 ابارطضاو ًامقم خيشلا نامزك
 2 م

 0 2 0 ا

 (4)ىباغتي 0-1 : ىشي ةرم

 ىأ انخلا دبعو . ئبنتملا حودمم ىديشخالا روفاك وه

 « لازال اسس © د٠

 خرؤلملا : يتربجلا
 كاك 1 لصأ :

 ١ نامعتثتل :اضلاو.-*

 د

 ندرلاو ٠
 ملقلا



 اباصأ اللوق وأ ..: نيس :ةليع "اكرر اع ر ظييرافا ..لعآ

 اباخو ءركذلا ىف بغارلا حّجبن د نم وأ « ٍناسحإلا نمو
 2 2 7 5 - < : 5 ٠

 اياستنا سانلا ق ىع .طيقلك مهخيرات اوسن موقلا لثم

 ()اباضقنا ىضاملا ٍةلِص نم ىكتشي  ةركاذ ىلع بولغمك وأ

 #ه ©

 عل 8 »2 و

 اياغرلا هللا كشلي+ ٠ ةيلط ' .انتكلب دق.4 ؛ ظاتفخلا» .انأ اي

 اباطخو اًثيدح هلا حتق ٠ ِهِئادحأ ىو حتفلا ى كل
 ب اباعو مدعي الو : ذجلا دج "قي ليياتسيا ٠ .ةقلاطلا نت 200 1 9 . رج و

 3 4 1 كام ما م

 اياهتنا ركفلا امود ىشالتي ةدش قى اًهحفلأ فحص
 م

 اباصو حص اذإ هنوُدَلُخ نباو»  هلاسرتسا ىف «لماكلا» ةغل
 -ِ 3 - را : ًّ 9

 (زابامصلا داتقتو-«لهسلا بنجت ”اذيو - امامز  شففلل © نإ

 ©يروج" نيداشلاب ابيع فيك ' يللا نانا ءباوكقلا“ قي
 1 3 ك6 2 2 7 : مسيل تا

 (ع)ابانجو « ًالهأو 2 انهو امم تفداص نإ اهّراد رصع لك

 3 ض 5 هك ا

 اباذنع عيبا رجت اهعذاو اعناي اضْوَر نارمعلاب تنئإ

 اباهنو موق لك نم اقرس د1 ىتلللا "مانا اهئجت ال

 2ناهأ ني لعلا رامضم نود تت دق ل اكلنا 0 لع

 اباصي تباطامك : الصأ تكزف ١ نجع 1 لك قف“ كا جر

 (؛)ابارغ لجحت مو : اَهْيلْجر ريغ (( بكترت م اهنييشم بشَمو

 او

 («)ابابيضو..« انجبت .مايألا سبأ .. للا ولت .رئبسبق .ءارصع نإ

 :!بانحلاول ب سيلك: .بيليماا» هدانا نشا هريكت+ قل
 سواطلا بارغلا دلق امك دلقت مل اهنأ نع ةيانك : ابارغ لجحت مل (؛4) ءانفلا

 ٠ ضرالا ميغلا سابلا : نجدلا ()



 ىنوع كب ظفاحل ثيدحلا رصم حتف باتك فيلأت ةبسانمب تليق

 مارهألا ةعقاو  ىقربجلا ةفص - خيراتلا ةفص - باتكلا ةفص

 ناعما « رتكلاب لدي 7 ١ ازأ

 - بعت | 1 هتبع نإ بحاص

 0 هع نع
 عع

 ف ر اهنم كش ه رحص

 1 و 0 ست وع

 نع هيف رصقن م ليل بر
 .٠ ف - 3

 ىبحار ىرام مه نم ناك
9 - 

 دجي 1 5 ثدحتي ىنَدِحَي نإ

 املك دقذلا ىلع ّبنكلا 000

 ى2- 2

 ه راتخت 8-5 اهريجَتف

 ل ا

 ىقتلا َكيغبي ٍناوخإلا حلاص

 نإ

 ري”بو وع
 هفحص لعجاو 3 خيرادلاب لاغ

 "الا ع لباسا لجتإلا بلت
2 

 7 داك

 يذم ْق 0 نع سبر

 وث هرم 5

 امهتات ام ء اوضمو « قلخ 0

 ءامهوحنو حافتو قتسف نم بارشلا ىلع هب لقنتي ام : حتفلاب لقنلا )١(

 ان

 اباتكلا الإ اًيفاو ىل دجأ

 اباع بحاصلل دجاولاب سيل

 ابايث لضفلا ىلح .نم ىناسكو
 اداتع ل '

 اياطو تمصلا ىلع َلاط ِرَمْس
 : ّلَقَتَو

 اباضدقا ثيحاعلألا ىولعي للم

 وى

 دادوو

 ٍ ىامادنو

 اياذكو اقدص ناوحإلا دحت 1 06 6 1 2

 2 3 3 2 4.٠

 ابابللا بتكلاو ثككصاا ىق رخداو

 اباوصلا كيغبي بتكلا ديدرو

+« 

 اباق لالجإلا ْق هللا :بادك نم

 ادار < 007 يراد ني
 ابآ مايألاو رهدلا ىلاياب

3 

 - خيراتلا نم دلخلا دجت
 20 اع

 ابارتلا اوداز الو « ضرألا ةعقر

 (1)ايارشلاو

 م سوبا رس ا اا ا ول



 .٠ ةبدأملا ماق أ

 ارثا) ” يآ ف

 ّلا ام ؟بيصخلا ام

 يزرع 8

 ىرولا َلَّدَظ

 اعد نه ريخ

6 0 

 شعءء« ( رصمبر)

 ايل لرزت مل

 ()بشُتلا رظنا ( ص

 ؟ بّبعلا وذ رحب

 ظني

 د ()بشألا
 هصور

 )بدأ نم ريخ
* *» 

 1 رض
 برآلا مغلباو

 م و

 بقترت 2 كيل

 بهو ام اقيسسلا اهوفص شم

1 
 ال اهبحا

 يعافلا ةديزم كاه
- 

5 
 ىلإ اهفز
1 021 

 ةي-سسصيراف
: 

 ا ص م
 و

 اهعارت نإ

 هنأ ديب

 راقنلاو لكلا“ هينكللا > ؟
 ريصبلا رهاملا : برألا 1

0 3 
 ةَدِع

 ١ © فدقلا 9 هسشاألا .

 (؟ جا تايفوش -1)

 + ةيفا ب!
 . اهيلا غصت : اهعارت  ه



 وع
 ()بشق ستتم لثالغ َْق

2 5 3 54 

 (6)بليلا تبثي ال نمود
 عمو 54

 ةفرطضا ١ "فقطع هوت رق

 تل هردص ايه اصح

 2 يف.# 2 م دوو

 ثلا .قلءءاهشع امك ًاعئار

2 
 تلفن أ 4 - فختسي

 20 ع 3 0 ع

 لا قض : لّملا عع 3

 برط هلق ..ازلل ارا و

 « عج ع
 و 0 7

 نكنلا ابا اي ىمبأ ريح حبا اي
 د 0:

 بدتنا ىَرِقال 6 متاح) ثنا
 م و

 بجسر اننا لك  ديايخ 2

 بّبَقلا هلثي ىلع مقت م
 : اربلا 3

 بدج لقي مل ىررلا ١ معطأ
 6)نكفيسا مي... راع نفرض هيث

 بسضن امو 6

 ضيبآلا : اضيا بيشقلاو ©« ديدجلاوهو بيشف'عمج : ببشق ١

 : . فيظنلاو
 زرخي دولج ليقو .دولجلا نم ةيناميلاعوردلا وأ ةسرتلا : بلبلا ب ؟

 صلاخ : بليلاو « ذالوفلا : بليلاو « سوؤرلا ىلع سبلت. ضعب ىلا اهضعب
 . بعت عم الا نوكب ال ليقو : عوجلا : بغشلا  "؟ . ديدحلا



 ع 2 8 0

 بدالا اهند ىف تبده

 ترش: ني روي ىتو اهقسا

 اسيبلا 7 انكر كلل املك
 2 5 ع

 ()؟ تجع .:,ةلاه مَا (نييناع)
 وعر 75 ّ ع 0-0

 تل العلاو ىدهلا ةيرنأ

 - 3 و 2 4

 بحرلا جشم ىردلا اف رسم

2 7 
 ٍ ا بجحللا 0 هينز ماو

 رن » 57
 ) بتحنم ) شرع هشرع ع

 و ٍِ
 نلغلا ) عبت ) هزع نود

 م4 رع م

 بخنلا هددو نم ةارسلا

25 3 ُ - 

 بّرعلاو مُجَع لا اهددع باط
8 

 كتليفلا ىد نم الملا ىضتراو

7 , 

 كرتسنا ”ةيعرش يبل و

 م)ينشلا+ نتف نقلك اذنه

 (4)ك يللا ]سال . قداقا7' يرق
 . 2 ل
 بهد امي ىهذلا بِهذت

 و 0

 بنو اهلك كلما تفلي

 . نانسألا ىف ةبوذعو ةقرو ماع ٠ بتشلا ب < . دتولا وأ تيبلا ٍقدارس

 نم.ةدالقلا مسومو © رضبتملا : بتللاو ' ةيبظلا دلو : نداشلا ا 4
 ردصلا ٠



 . و

35 

 0 ا 1 تا

 بجتحاو كلام

 ىرجاه 2 تيل

 ىضر

 اك
 م

 امرك نإ

 بدكم : كدنفم ١

 . ارهشلا : الطلاء
 5 ةبق : بلا.

 .+ رمخفا و. ءاملا ولعت .ىتلا عيقاقفلا : ببحلا ب

0 

 بضغلا ىعداو
 وع

 ببسلا حرشي

 بذك  ًايشاو
 1 2 ىث ي

 (١بيرلا قلخي

 97 كس” ةعمد
 ه عشر

 بسوق هدنع

2 
8 0 
 بّحلاو لسر

 و 2 03

 بضقلا لجخا

 بسن اهملاو

 بهل نع فش
 1 ىو <

 ()بجو  اهبرش

 ()بقحلا اهقوف

 :. لضرملا"ةلقنا ىلا : فندقا ت

 . ةئيسلا



 ام ٠ مئاوحلا اهَلْوَح

 مرح ىف َنطبتغي

 و ٠
 1 / ماركلا اذكه

 «ه 6 هى

 تلغاو > تيلخ ةليل

 ع

 اذل , .ريمألا لفكي
#1 

 كلم . ىدنلل شاع

2 1 

- 
 جلخ رورشلا

2 0 

 هتيجسم ىدذلاو
 وع

00 ِ- 

 ىود سورع هذه

 الجو : مك اهفز

 5 روضحلا ىتحا
 ع

 ال لالظلا منأ

 ىِنَمز مكتْحَدَم ول

 ()بنلَس اهل ىَهنلاو

 بنعلا اع . نلدعاو

 ()بّرق اهل ىضقني
 تا هلاثثا

 3 وع رف

 بدتجيو ىغتبي

 « اوبرط رمه نإو» م

 بذك اهّرْجف تيل

 (0بقجلا اهديِعت نأ
 ىي عع

 باو 3 ادل كاين

 (4)ِّشّنلا ىدّتلاب قاض

 بهيي ام حتانهلاو

 (6)ىتتفاو + ثاتحلاو
0 ٍِ 0 5 

 بقتل لوبشلا ىف
 برألا ىّمِحلا ٌرعاش 4 رم

 )يلا ل لا
 و

 ةيضتلا  لداتملاو

 بجي اب مقأ م

 ١ بلسيام : بلسلا ويتهب.٠
 ٠ دغلا درول ليللا ريس : برقلاو ٠ شاطعلا .: مثاوحلا  ؟
 : ىدنلا 4 .  ةئسلا ىنعمبانه ىهو ةبقح عمج : بقحلا  '؟

 . قافشالاو فطعلا : بدحلا  ه لاملا وأ راقعلا : بشنلاو , مركلا

 . هيف بغر : رمألا ىف بغترا  ا!/ ٠ فتلملاا : بشاألا ضورلا 7
 ٠ بئاغ عمج : بيغلا م



 422 4 يب وو 12 8
 م - 52

 (1)بّبَص ةرم ىهو دعص ةرم ىهوذ

 . 5 و 5 ع. 5314

 بجطصتو « ىنتلت انهو . انهه ىهو
 عر 3 ٠

 6)سنا تقئاويت ]ل كت ,,ايقنلا_ةمللو
7 

 بجتحت رودصلا ق .ةلئام سورلا

 0 ا 9 را
 (2)بصّرلا اه دعاق ةمئاق زوحنلاو

 عع ئى ا
 بهم :اث دودخلاو ةدماه دوهذلاو

 م اي 5

 بذجنت ' نادبلاب 2 ةيهاو 2 روصخلاو
 ع # يف ريع ج م

 كيفن“ نطغأ نوف دعا نكألا ..خيفانم
 وو عر 1 ع

 )نلت اهل ح6 للا . ةدئاذ ناوخلا
 4 و

 اوبلقنا ان هنم ةدئام دوفولل

 و

 بعشنمو : هوحن  لصتم  قيرطلاو

 بّهتنم ديو هرضاح ماعطلاو

 2 و نق نع # و

 بلطيو ٠ ىهتشي .٠ بجع نمو « دراب
 جدو . ل 8 1 5

 (0)يغّس الو مغغئاس  بغس ىذِل غئاس

 ل ع رطل  بلط ىذا رضاع

 0111 شيت ا ايروعا مادملاو

 © بيِيملاو .٠ عيفترملا وهو نيعلا ريكي .دعينص عمج : دعضلا ب١
 . ندحبنملا

 ا د] : ةيصولا د 7. ةقويلا# ببهقلاو؛ ::حامرلا.:.لفسالا ديا3

 . بوهنملا ىهو « ةبهن عمج .. بهنلا 5
 , بطقلاو ٠ ماعطلا هيلع عضوي ام : اهمضو ءاخلا ريسكب  ناوخلا . ه

 . عوجلا : بغسلا "5 ' موقلا ديس : ففخيو ءاطلا نيكستب

 ٠ ةمخضلاادقالا نم عون .: بلعلا ل 7



 ربي يي و و ّ

 (١)بجنلا ةيعملاو هبا ةارسلا

 ترعلاو 3 نهم 44 ةاسنلا ىّربناو

0 
 دماسلاونامزتلاو“ يرزر اس يزل
 م و مد *وع 8
 ()بحرلاو نيدباع اهعلاطم ء مجلن

 كت وى هَ 1 2

 بزرتقت هنم ئهو كلف اهل ىديس

« 
 )5 )بشل قراطللو هب ةدرتلا ىهدري

 برع هشرع لوح  مجَع ةشرع لوح
 8 وو 2 و

 بترلا اه ىوتست هل دودجلا ةبتر

 وسلا نا / 1
 (0)يّستكمو 2 دلات امسو هب تفرش

 0 و
 نيفرستت لل كلك ثويللا

 0 و

 (:)يهذلاو .« نّيَجللاو  اهسبلم ريرحلا

 بشملاو « لامرلا ال اهحَرْسَم روضقلاو
 3 4 هو ل 8 2

 (”)بجل الو . ىدص ال مغذ اهزفتسي

 بضتتيو "> قر - هضقرفا 000
 م 2 1 10 2و و 1 و 8 او

 (*)بِشت امنأ ديب  ىبر ناب دودقلاف
 3 2 3 # ع

 ()ِبِدَح قيفشم وهو اس قانعلا بعلي

 ١ ةءورمو ءاخس ىف فيرشلا ديسلاوهو ©« ىرس عمج :ةاريسلا .
 بيسحلا ميركاا وهو ©« بيجن عمج : بجنلاو .  ؟  عمج : بحرلا

 :ف راطملا 2:6. :بمزقلا ::بفكلا ب ” دن. :ةمنستملا ضرألا هو « ةنغر
 ميدقلا : دلاتلا ه2. ددحلا : بشقلاو . زخ نم ةبدرأ .

 : ةفجشلا : تسلا 1# هنضاللا: كلا دل

 هلوطل دقلا هب هبشيو نيل ماوقلا طبس رجش : نابلا م
 . هفوطعلا : بدحلا 1



 وع < 26 0

 ()يننلا“ ٠١ ةيعّرلاو اهل. ليزنلا ..خَرْهي
 207 6 هل

 هيضع. 2 لرزقنلل  ةيعزجل .  ئارسلاف
 ِء را 010

 تندفع نول“ ا و و
 وو 9 َ و رف

 مت دين اهنا[ 2 هيت لالّجلا
 رو 5 مآ

 برطضت ءاضفلا ىف هتورذو 4 تباث

 ةكع لنك لحل ةقفاوت تقرشأ - # - مل 6 7 .٠
 وعور 7 2 هرب - نو

 (؟)بجحلاو: فودجسلاو ء«فرذر راذتساو

 وع و - 0 7
 (0)؟بهشلا نكست فيك هل دولا بجع

 () سقت نول م يس رم هش تلبقأ

 (”)بجّللا 2 ىه و اه مالظلا

 بحّسنت ِدايجلاب اَلَجَع ,جداوه ىف
 0 3 1 78 9 ِّي

 0 )بيخ رات ىهو لك رات ىهيذ

 م و -

 (١٠)بغر هزوجب ال ع نم كوت

 7 يب
 برالا».ىه 6 ةنج  ءلخادل هبا

 ١ ءىش لك نم راتخملاىهو ةيبخن عمج : بخنلا .٠
 " - فنلا : رجشلا بشتئا ٠ ءارهزلا : ارهزلاو .

 '"'  ةعفرلا ىنعم»: ءانسسلا نم روصنقم انهانسلا ٠ وأ ؛ دتولا : بنطلاو

 بايث نم .قييقرلا : فرفرلا 5 تيبلا قادرس هب دشي ىذلا لبحلا

 حيباصم هبشي  ه ب. فاجس عمج روتسلا : فوجسلاو . جابيدلا
 ةعباث بهشن رصقلا :.   4تاديسيللا نعيشلا ب ا - 0 باقتلا : بقتتملا

 مامز ىلا الوأ هب ريشبو «© لبحلا : ببسلا مل  جيجضلاو ةرثكلا وذ

 قئاسلا طوس ىلا ايناثو «, ةبادلا ٠  9دايجلا ودع ةعرس : ببخلا .

 ٠ بهذت اهنا ىنعملاو « لاهتبالا : بغرلاو ىمرت ىنعمب : قمترت

 عراضلا ةبعكو ىجارلا ةباغ هدحو وه أجلم ىلا نهب .



 ّ ظ هير
 فتضتخمو لطاع اهنطابو « دي 2

 م و 2 01

 بدألا بقاوعلاف اهّبقاوع .: لقت ال
 5 وو

 بكسنيو ١ ىجني 2 قلخ ىلو يلجنت
2 5 2 0-4 
 اوبرش ىرش املك هل  قافرلا بقري

 بّقللا" اذ ليلقلاب امو ؛ ريزنلا 15
 ” - وا

 بضترملا تاس ل ل ل ةليل
 نيف د 7 2

 بّتكلا هل تّدلخأ امو ع ديشرلا اهنود

 رمخلاولعت ىتلا عيقاقفلا : ببحلا ١
 . ردصلانم ةدالفقلا عضوم : ببللا  ؟

 . نائسالا ةيبوذع ::بنشلاو . ولولا: نامجلاو * فشك ىأ : الج '"' 

 عقب اهيف ءارمح رهازأ ىهو « نامعنلا قئاقغنش داو : قيفبتلا - 5

 . ءادوس



 دج 0

 تَيِلَب برقع ىباذ ىَسْأف « افع
 ديب ىلبلا: ىديأ تاو ىذلا امو

 تسجّبْنأ اذإ اهنم ةلمنأ ( لك ف

 ُثدَج ىف دودلا لم وودلانمتستمأ

 هَبْناَوَج بلق ىرثلا تحت تحت ّنْيَأو

 امك“, نايبلا َنْذَأ هقك 3 ىَفْصُت

 هب بارثلا تحت ىلبلا ىّشمت نشا
 انزإ

 ربل مر

 ميز ىتوم : : نافنِص سانلاو

 مهنيب ئايحألاف 3 بيها وملا 0

 انهو انهه ىرجي مّدلا فصاواي

 رمد بئِذ ناسنإلا َكِلْعَج ىفكوُمال

 اوتأ مث « لعقلا ركِذ ٌرثكأ : ليقو
 ومهءادلهجلا ناكو « بائذلا اوناك

 ةبطاق سانلا ىف ىََم ةايحلا مول
 هل سيلأ ء ايندلا ىف قحلا ٍدْيَأ مق

 03 تايبارلا كيت تروس نبأو

 ؟ ةيضاق « ملظلا ىف ةيضام نيأو

 : نييلو اه وتاج ضرألا كرديأ

 ةيزعن ىهف « ىئاّيألا اهيلإ ىوأت

 ” كيش ١
 : ءاغوبلاو 4 ةبصخح

 ٠ ولش اهدحاو

 : ءاتشملا يب 1 دووشنتا ىلا
 ٠ بارتلا قاقدو رابغلا نم روثشنام

 .٠ ءىش لك نم دسجلاو وضعلا

 اشم ملظلا قورع ىف اهّمُسو
 ؟ ءاَميِإ .مالقألاب بيغلا ىلإ اهل

 (١)كاونأو ٠ حاورأو . َدْطَرَو : قر

 مرن خا يف“ "ةقوافق

 ؟وتا وعما - يدار نك

 ءاغْصضإ ٍنابهرلل سيقاونلا ىلإ
 ()ةالشأ رهو الإ ثيللا ُلَكْوُيال

 يح ِضرَألا نطبب نورخآو

 قازعأ تاومألا الو « نووتسيال
 ()مْأَد مويلا وُهَف ع ّمّدلا رظنأ مق

 ءايشأ كاذ نم مهل ودبت مويلاو

 ”بآون تالايع هُعَبَت مل ام
 كادلا وه قارلا مهمل مويلاو

 8 دب 2 امك

 رعب وم - 0

 (0)؟مئانيس رانلا موي ديت امك

 ؟2يثق رتللا ' ىف .ةلفان نيو
 ؟ ءادوس نيناجلا ىف كنم ةفيحص

 (هئاسأت ىهف غ ىاتيلا ٌحيرتشيو
 ةدحاولا © ىضخلا

 مج ا ووش قول انف

 . رهن تاما“ عت
 رطق هلهأب رئاس وهو ميلكلا ىسوملل ترهظ ىتلا راثلا ديري  ه

 وأ ©« اهحوز دقفت ىتلا ةأرملا ىهو ؛« ميأ عمج :

 . ةيلستو ةئزعت : ءاسأتو ؛ هتارما دقفب ىذلا لجرلا



 هيد

 (:)ءاقنخل- ديصلا نغابل :نمغارو انكر مهتحت تناك (ٌرئازجلا) كلت
 عر. 2 2

 اوُءاش امك مهيعارو نيملسملل مهترّصنو اصلا مهدو ناكو
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 و ريس ماجا دج ١ ناش -
 (م)ءاَّنَع ريطلا منك تفز الو >1 رشا يكل: سيأام

 ()اَزْوج رثكلا موجنلاب لذت ملام ًافرش (ارتلكنإ)هَدْحَو هب تلا

 (2)2َرمأوأ! ىمجت الا رفارد ءاهن تار الو رمد يقتل

 ءاحيإو ماهلإ هللا بتاج :نم» + ”هُدْيْوَي «ىغألا قّسْنلا نم رعِش
 (ه)ةارغ رعشلا لاّيَع نم ةقيقَح ١ هنكشت هللا ىاك تب لك نم

 هارثع زعبشلا :كلاكيرف ةنياطساج 7 تتلون ١ أ كومش وحامل
 كرر  كافسشإ ” لا اك ,ةعماج رهدلا باتكك ويل

 ًءاَرْجَأ ليجنإلا نم ىهف ”تتعرأ 2 ”ببلا“

 (-)؟هانيلألا هيوري توملا ملاع نع 25 جلا قا ٍرصَعْلا بحاصاي

 ()؟ ءانذإو ليعمت دع ُ لهف 2 انا دمر الف راق" ةايقثلا“ امأ
 (5)؟ُءافوَج نضرألا تاملظ ىف ءازبغ اة فيك : ىل لق كتامأ

 (1)ءابهصو ٍفاص ٌلَسَع ايوب ٍةعِلقُم ر ٍنايب امس تناك

 ٌءاحيف رعشلل ةناحير هتفج دّقتفم ريغ 9 رسوم

 (1!)ءارْوع نيغابلا نم هتفت ملو ل عادي مل ْناَسِل تاب. فيكو

 ةريثكلا ةيييضورلا هل 1 ب مسجلا لومهجم مسالا فورعم رئاط
 ةعصان ل2 0 ت2 تنحتما تيلب + : يقلل اي ادملاتت نيا

 . هيلا هبرق : ءىشلا ىندأ ٠7 بيبل عمج (« ءالقعلا : ءابلألا ب

 نم ةعفدلا : بوبّوشلاو « ةبهاذ : ةعلقم 4 ةغراف : ءافوج :
 نيحابرلا اهيف عرزب ةرجلا فصن : صيصألا - ٠ . رطملا

 . ةحيمقلا ةلعفلا وأ ةملكلا : ءاروعلا 00١



 اهنيك ١ ىف“ ةمأ 'مملع له

 اه رهاظ ف ةمألا نطاب

 همالعأ ىلع لعلا اونخف

 اوظفدتحاو مكخيرات اوٌءرقاو

 مهدسلا :لغ هللا ب لزنأ

 امف « ناطاسب ايندلا | ومكحاو

 نإف « ضرألا ىلع دجملا اوبلطاو

 رايكم

- 

 6-0 و
- 

2 
 لا هيسركام كلامملا ىلْغَأ

 اج | هر م م

 مكتوب مك الح « (شنملا) ةريجاي
1 0 > 

 هتزع « سمشلا كلم لواطي كلم
 وع و ًِء

 لإ ةرتسلا» 2”انبنتلا ران
2 

 ةقلمذو © لانلا راظنلاب هالعأ
 و 2 -

 ةكلمم نايتف انقلاب '2 هطاحو
 5: 4 ل ب مار يووم سياج

 مهتدجن لضف ىج ربو( لروح رص ديس ر

 رم 2 1
 ةعس نم نلا اهاري ال ةلودو

7 

 حرم نمحرلا ببسال « ٌئامصع

00 

 © ءادزلا"اءاتمسجب نجما ىف ترهظ

 ءانإلا نول نم لئاسلا امنإ
 ءامكحلا دنع ةمكحلا اوبلطاو

 ءاحصف نم "ئءاج حيصفب

 ()ءاضولا ىْحَّولا رصْعَأ ىف هّيْحَو

 انما سيكل - ةطسيع

 ءامسلا ىف ةوبلطاف تقاض ىه

 ()2ام .ىحلاب هتماعد امو

 ئابآ مئانبألا هب قوطي مل ام ه كم

 (21هانعق قرشلا ىف: ةعئاب برثلا ىف

 ذنب قالعألا نق ماني نكر
 ملجأ خايذأ ” ئأرلا طئاحب ا : أ ا 1 ع

 5 حرب رب 5

 ءازرأ حورلا ىف ىبررهز سلا ىف

0 27 

 (؟)ءايرع رهدلا ْق برع مهاك

 ُءاِيْلَع هيف اهادم ءارو الو

 ئامْطَق ٍناسنإلا ْمِحَر الو « اهيف

 ١ ةنسحلا ةقرشملا : ءاضولا "  تيبلا دامع : ماعدلا وأ ةماعدلا ٠

 صاخلا ءاحرصلا : برعلا نم ءايرعلا_ 5  ةتباث ىأ : ءاسسعق ل ا"



0 َ< _ 
 ادغو :. الاف وجلا الم

 9 سد

 ةدعار هب بحسلا ىرتو

 ىرجو « اك 000

 اي

 5 ,حير لك . انو

 يكس

 بئنذ اذ اك وك ىةءارتي

 ىو 0390: رايس ةحاكإت
 9 نسا اي ع

 ىدصو ًانوص ل017 لع
 م 7 أ 3 :

 اربخ اهنع ضرالا هتلسر

2+« 

 ىدفلا ىانبأو . ٍدغلا بابشاي
#2 

 ىسع « شيعلا ىل هللا دمي له
 اهسلا قوف مكَجات ىرأو

 تعجرشسمأ ٌرصم : لاق مك آر نَم

 اذإ ... ليغ 1 دلطلل

 البلا ىداع نم ماسجألا مِصْعَت

 0 مل وأ ء اذأسأ :

 يم زكيا رس
 مفتت 2 ٠

 انف( يلا. انيغ < (لوتت

 : ةمداقلا_ ؟< ب بذنملا ءاملا :ءاورلا ١

 ءادجلاو هيف ٍنابرغلا ّبَْجَع

 (١)ءاور نمال « تس ايدخ نم

 ءامو ء ران : "هل نيناثع' ىف

 (؟)ءاوس لوقصم لحنلا حانجك

 ءايرهك © نم قطا سم
 ءاضم' اذ امهَسق دج ”اذإف

 خلا َليذ سوواطلاك ٌرج
 ءارعلا ض رآلا ىف نجلا فيزعك

 ءامسلا ٍناكس ٍناذآ ىف نط

 ءاديفلاب ززعأو مِرك ] كل

 ؟ ءادٌعسلا يقيرفلا ف مكارأ نأ

 (0)؟ءاكذ قوف كّشرع ىرأو
 0 اا

 (ة)ءافّعلل اًعيمج شانلا ىنب ام

 ءانفلا ىداع نم َراثآلا ىقَتو

 ءاقبلا لوط مكلف ؛ يَكْلَه نحن

 ءاضنلاب وأ ربل  قونلو
 ءانمألا ريخ هللا نيع ف

 ءارعشلا لايخ نم .اَلِإ وه

 رشع ىهو « مداوقلا ةدحاو :

 ل سسمشلل مسا : ءاكذ سا" شيرلارابك ىهو « حانجلا مدقم ىف تاشير

 ءانفلاو كالهلاو سوردلا : ءافعلا 5



 تما م0

 ىلع« ىداولا» اوطبَّه « اروسن» اي

 مكموق اهيفو ء رصم مكراد

 احرف تراطف : اهيف مترط

 اهيارهأ ىرث ىف مكاجش له

 مكلبق ىقلت دق ربل نيأ

 هل ىحضأ ! هّرصع متدهش ول
 اهتز ف

 اهّراش

 514 ع نع صح ع

 رجاتب ًاجات 0
 و 3
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 هتلخ ىداه“ هللا ناش لج 0 1 ِ.

 انل ىريكلا ةتايآ نفر

 هب ٌرهدلا فالس ول بكرم
 و و وى و

 «٠ رمكب فصنو ! هعصن

 مَجِلُم « نيح لك ىف جّرسُم
 7 ةونللا ىف حيرلا طاسبك

 هب جوملا ىمنئري ٍتوحك وأ

 هفارطأ .نم ءاش ام بكار

 +: فيشلا نفذ

 .٠ ندصم

 ءالولا روثأمو : بحلا كلام

 ءامرُكلا َنيبرقألاب - ًابحرم

 (؟)ءالزنلا ريغ بنعيضلا عب

 ؟ ءامدو عومد نم مم م

 (5)؟ ءانب ىلعأ نم ٍلايجألا ةظِع
 ءاوللا ٌدوقعم كالفألا لاع

 ءابإلا حورجم ربقلل ىشمف

 (”)ءايربكلاب فلَص نم ترجو

 هلا سومشلا ءانبأ نيب

 ؛ لالا ىدهب

 امم لاط َةبْلِط

 ءاملعلا رونو

 ءاجرلا ُدِهَع

 ءامدققلا تازجعم ىدحإ ناك

 !-ءاضقلا بيجاعأ ىدحإ اهلاي

 دهلا لق نانجشلا ضفنا

 مارا قومرت ب ةكللا "هك
 ءالبلا قدص ف ةريسلا لهذه

 ءافخو 0 نيب حباس

 (ه)ءاَوَدع ىذ بكرم نم ىَريال

 لصالا ىف هنأل عمجلاو دحاولل نوكيوهريغ ىلع ليزنلا

 . فرظلا ردق ةزواجم : فلصلا لوألا نويلبان هب ديري ؟

 .. :نئمطمب سيل ىأ : ءاودع ىذ بكرم_ ه  رظنملا نسح :ءاورلا 5



 0 مد نسا ةبآ

 : و  ؛ ةنس رصم ىلإ زيراب نم نيرئاط (هينوي )و (نيردف) مودق ددع تمظن

 ايلا ةبايسأ شبان تاعينرفاد
 2 ف 3

 هتاود ريشا سلخ

 ل

 ىلع

 0 7 يع

 نإ 5 7

 ترجو « 2 دهَد ا

 ىلع 0 ساسي مي

 امود قرا 3 ىمشلا علطت 6 0 3 -

 ام: برثملاو . قربشملا ةلخر
7 8 2 

 ىدف نجلاو سنإلا ٌءالسب
 06 2 9 و 35

 م ء مهم 30 تقاض

 - نت 7
2 

3 5 

 نكت 00 0 قوذ 00
 و 7

 دحاو طاسب ناملسل
3 

 ىلإ لاو ل َن دكر

 ةدا

 3 فيشكلا وأ 4 عشت رملا تاجبلا

 سشعن تانب نم ىفخ بكوك

 اهيقارم :
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 ('!ءاوجلا تيكلمتو

 ءاوهلا شرع نع كل ىتعنتو

 (:)ءامإلا ىفوأ نم  سْيقاباي كل
 ئاكّذو « رولع : نْيناطلس عوط

 در رصنل .ليربج لع

 (ة)ءاطب ٍرْحَبلاو ىلا ىف اد
9 

 (ه)ءامعْلا نتموأ ,حييرلا قدعا ١ قو و

 ٌديلاقم

 هانقو رص رس لسع 8

 ءالسبلا ِكينب نم قيرفل
 ءانيشلا“ ولف .تلادسلا“ ىف

 (هائالعلا جوأ ىف جدلا ءاَرَمَس
 ءاطوب ًاموي

 بص ريغ تيب

 و

 رجوهلا .جحاورلل
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 ءاضفلا ىف طاسب فلآ مولو

 ءانثلا ءايلعو « ركذلا ةعفر

 اهباوبأ وا : اهيحاون وأ ءاهق رطوأ :
 نانيام هنا نر ةقس : سل ١ ةكولمملا

 : ءامعلا ب65  ءىطب غمحج ٠ ءاطب ب 4 ب ديرب عمج

 وأ ©« رطمااوأ
 . ىرغضصلا

 :اهنبسلا - 5. قيقرلا







 اهعلطم . ىفارغجلا رمت وألا ةيحت اله

 6 انايعأو ادارفأ روصت لهو ؟انانحأ ضرألات ا رينلا طبهت له

 : اهعلطم رمحألا بيلصلا 8

 انانحو ةمحر اهيلع رشناو ىغولاحانسىفقفرلا(بيلض)ايرس

 : اهعلطم 2« كرتلل ةيحن ٠

 انينمؤملا ريمأ اب كدمحو مسام طش 55 بر هللا دمج

 : اهعلطم 2 ىنامثعلا روتسدلا 5

 اهيماح روتسدلاب ةفالخلا طاح امهينادو اهيصاق ةبرملا 0 رد

 : اهعلظم فكارمحألا بيلصلاو لالهلا ١

 ةبا لانا هرب تنأَو رعبا ىده كنا ) لب رح (



١ 

 هحفص

 : اهعلطم « قحلا ديهش ١
 ه امالا ؟ مك نيب فلخلا مالا

 : اهعلطم « كرتلل ةيحنت 66

5991 

 ا

55 

522 

 «ظ5ظ

5 

 كك

 م

9 

 الإ

 : اهعلطم ٠ ىنامثعلا لوطسألا

 مالسسسالا كزعب ءاوللا زه

 : اهملطم « ةديدجلا سلدنالا

 : اهعلطم. 2 نينمؤملا ريمأ فيض

 مالسسالاو نوملسملا ىضر

 : اهعلطم 2 ىاوشند ىركذ
 مإلمس كانر ىلع 2, ىاوشنداي

 : اهعلطم . رمحألا لالهلا

  ةلوادم ايندلاو نامثع موقاي

 * اهعلطم ء.ةمور

 دهشاو؛رمألا دهاشو.,امورب فق

 : اهعلطم نويلبان نبق ىلع
 نيفد سيراسب زنك ىلع فق

 : اهعلطم » مي ركت

 ةيابش ىلا ىوه فري نطو

 : اهعلطم 1 نومآ خنع توت

 امهنابر لثامثو اهجن

 : اهعلطم (« نومآ خنع توت

 انيربخ_ (عشوي) تخأاي  ىفق

 ؟ امالع ىربكلا ةجضلا ىذحعو

 ؟ مهألا فرشأ اي مكفلقر امف

 مايألا كفيسبسب .مئاقل تنعو

 ماليسالاو ©« كنع ةفالخلا توه

 ماودلا كادف 2, مد , نامثع عرف

 مايأالا كعوبر سنأب تبهذ

 ل موقاي مكنيب اونواعت

 هناحوس لس اكلام كلملل نأ

 نيمثو ىلاصملا ىف كيرف نم

 هناسصحير ىلع هتفر_ضورلاك

 امهنابكر رئاصبلا قدو

 انيرباغلا ننرلقلا ثيداحأ
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 ال و

 كل/ا١ا

١/8 

16: 

 هق/١1

١3/4 

0 

51١١ 

 ا

5١14 

 نس ؟ هيب تب

 : اهعلطم , رهدلا ديع

 هلايبقا ىف كيدي نيب كلملا

 : اهعلطم « رمهورك دروللا عادو

 :اهعلطم « روفسلاوباححلا نبي

 دانكلا كلشانا حانص

 : اهغلطم « ميلعتلاو ملعلا

 اليجبتلا هفو مل عملل مق

 اهعلطم ؛ رصم كند

 : اهعلطم « لالهلاب ابحرم

 الاله ىحن مق لبسفا ماعلا

 : اهعلطم ؟ رايدلا بابشاب

 ىلاغ سرطب نبا ةميق ىف لاغ

 : اهيزطن ؛ ةدريلا سون

 ملعلاو نابلا نيب عاقلا ىلع مدر

 ماركلا نم نيقباسلا ريبك

 مرحلات يبلاجضو  زاجحلاجض

 : اهعلطم « لابقتسا

 اننزهلا لينال نسما بكا
 ةتاتمجرتو سيلاططسرأ

 ميك حلا ماقلاب تملع

 هلآو ىبنلاب ككلم تذوع

 ؟ الينلا سسوسي نوعرف تنأ مأ

 لبلبملار يمصسأ ايو

 الوتس 'نوكي نأ ملخملا داك

 لالعاب امتلادق: الاسر ءوظناو

 الالج دوجولا ماه ىف خاتلاك

 لال قحلا يف سيل ٠ هللا ملع

 مرحلا رهشألاى ف ىمدكفس لحأ

 | انستملاب كلاثآ نأ ىمغرب

 ممألا ةكم ىف اهبر تخرصتساو

 امرحلاو ءانيسنم حفسلا مظعو

 : اهعلطم »2

 ميركلا مهجنتلاب تيدهو
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 رمعلا ىصقأ ضرألا ىف تغلبو

 ةرمؤه 2. ةأرماب

 : اهعلطم ٠ لوهلا ونبأ

 رضملا َكْيَلَع لاط ؛ لونولا" انآ

 : اهعلطم ©« لحنلا ةكلمم

 ةربدم ةكلمم

 : اهعلطمء رمحالا لالهلا ليبس ىف

 ربك و « ءامسسلاىف لله , ليربج

 : اهعلطم ٠ رهزألا

 ارهزألا ىحو « ايندلا مف ىف مق

 : اهعلطم « قورف عادو

 اعاطتسا امف ٠ ليحرلل دلجت

 : اهعلطم * قرشلا ةلاحر

 عنتمم مادقالا ىلع سيلف « مدقأ

 : اهعلطم , ةءارب

 عبت اايندلل سانلا

 : اهعلطم ؛ ةفاحصلا

 ةءآققع نانشمز لكيشل

 : اهعلطم « ءادفلا ديع

 قلخا ةسير الات باتكلا اما

 : اهعلطم , توريب ةبكن

 ذفان كلامملا ىف كرمأ براي

 : اهعلطم 2< ةرقنأ ليلكت

 كينهي لقو « ( ةرقنأ ) دان مق

 رطسو نينسحملا باوث بتكاو

 ارهوجلا نامزلا عمس ىلع رثناو

 اعيتو ايينييسلا ب ةنح اعادو

 عنصلاع رابلا وهف ,دجملاهب عنصاو

 قدصيو «باتعلاب حلصي بحلاو

 كوفسملامدلا ىف كمكح مكحلاو

 كينب فويس ىلع تينب كلم
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 || ةناف 2 رينمْوملا ريمأ اثينه

 : اهعلطم < تافرع ىلا

 ن1 رسماب هللا تافرع ىلا

 حاون عجر سرعلا ىناغأ تداع

 : اهعلظع < ميركل
 اديغلا تامعانلا ىحورو ىبأب

 : اهعلطم ., مارهألا حفس ىلع

 :دانو 2« لالجلا مارهأ جان فق

 : اهعلطم ؛ ملكتت ةبرطملا

 دالبلا ىذهب ملمعلا رشاناي

 : اهعلطم ؛ ىنامثعلا بالقنالا

 روصقلا تاذ « ازدلي » لس

 : اهعلطم « ةبلطلا راحتنا

 همايأ نم درولا ىف ءىشان

 : اهعلطم ؛ بيبشملا ثبع

 اوفسعتو, مهءاسنلاجرلا ملظ

0 

 ا[ ييييسشكاو ادك ا

 ةاحجن فينحلا نيدلل كتاحن

 تافرع ىف هللا مالس كيلع

 تاردتيتخلا نابيسحلا ىجح

 حارفألا ملامعم نيب تيعنو

 يع ميتيلا ئع تامسابلا

 ؟ دان وأ سلجم كتانب نم له

 داهحلا لثم ملعلا رسشن , تقفو

 ”؟ رودلتتلا [تيز اهءانخ لم

 ؟رلشع درولابأ , هللا هبسح
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 س رسهت
 تايقوشلا نم لوألا ءزجلا

 هحفص
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 ٠ لكيه نينسح دمحم روتكدلا ملقب ىلوألا ةعبطلا همدقم

 : اهعلطم « لينلا ىداو 2 ثداوحلا داك

 ءاسملا اهاوتحاو , كلفلا تمه

 : اهعلطم « ةيوبنلا ةيزمهلا
 ءامسض تانئاكلاف , ىدهلا دلو

 4 اهعلطم 0 برحلا قدص

 بلغأ ق حلاو ,ءقحلا ولعب كفيسسد

 : اهعلطم © كارتألا راصتنا

 بجع نمحتفلا ىف مك + ربكأ هلل,

 : اهعلطم « ىفنملا دعب

 اباوجلا كلم ول مسرلا ىدانأ

 : اهعلطم < دلوملا ىركذ

 اناتو الس.ةادغ ىبلق اولس

 : اهعلطم « رنلم عورشم

 هب ملسإو ؛ بلقلا نانع. نثأ

 : اهعلطه . رياربف "8 عورشم

 اهمعت نمل ىربكلا ةحارلا تدعأ

 : اهعلطم « ملعلاو هللا

 ؟ هيناح نع ىذلا كلملا كلذ نمل

 : اهعلطم , نوفرانراك ىركذ

 هبابسأ ىفو ايعأ ام توملا ىف

 ءاجرلا لقت نمب اهادحو

 ءانينشتو ممسبت نامزلا مفو

 برضت نايأ هللا نيد رصنيو

 برعلا دلاخ ددح كرتلا دلاخاب

 اباثأ ول ىعمدب هيزجأو

 اباتع هل لامخلا ىلع لعل

 هيرس نمو © لمرلا بربر نم

 ابلط هلأي مل نم قحلاب زافو

 هباستك ىطب نهر ءىرمها نك





 ل سوس

 هيالولا دف عسولا انيق خا ةرعللا رولا
 هياصولاو . ةمايقلا قع ىرولا قع نيعزلا

 (1)هيات الب نومداهلا ٠ ن  ومتوملا « نولكتملا

 ©)هياسي وأ وازع نم م اثتلا اهل حارجلا 1

 ()هياردلاو  ةففصتسلا يضع ىف 2 دملا 1 ريع 8
2 

 هياكشلاو .ةموصخلا موي ١ ىلإ ةيماد لظتسم

 ( ىهتنا)

 نولعجحب نيذلا : نومتوملاو . هتانمأ : اهدلو اهلكثأ نم « نولكثأا )١(

 برحلا ىف مهئابآ لقب. ىماتي ءانبالا
 ٠ نايسسنلا : هياسنلا (9)

 . ىارلا ةدوجو لقعلا ماكحتسا : ةفاصحلا (؟)



 و

 ”تارانخ ضنا نع بقل )0 ىقلا 2( ىددلا) <" ان

 ااا ىلا كرت هلل مل اهقلا ” عرفا“ ىف“ كوي
 ()هيارس مهداو مسسن تع دكف ع ىرسألاب تررمو

 - 1 وع

 ا كحل ربلا 22 ب فراق

 ا ع

 ()ةياذنع. :'اهت زيج + لاث م < زول 3 سعال +1: ننفالاب

 «ةنافيسلا , ق.ادتلاغو. ءاههذ + .ىيجلا# لعأ+ ىلإ يشأ

 (ة)هيافك  ةبئاذ دنع دا طق او ره تاتو
 2 -ء 5 4 5 5

 (/)هيادبلا ق ىط ابيك رق وخلا اير ندعسي

 (0)هياكح 7 2 نع رلا كئالم 531 1 نإ

 (9)هياغ 7 نمبتساو 2 دركلا 4 وعد رك

 و و

 (١٠)هيافنلا سانلا رثاو عا تن امللا مه نونسحملا

 هيامعلاو ةاركلا يد 5010 6 نوكتلا

 ةلجوز انه ىهو « زيلكنالا تادروا تاجوزا ماع بقل : ىداللا )١(
 عسمجب تماق اهنا كلذو . ىربكلا ب رحلا ءانثأ رصم ىف ىناطيربلا دمتعملا

 : هلاذ ىلا! نميقتابا : رمجحألا بيابصلل ةناهل لاملا
 0 | ينخا ىتح هسا نيظا : بركلا ىف للا نم < تبدا (؟)

 . هونحتمأو

 ٠ للنست ىأ : ىرس ردصم : ةيارسلا (5)

 : ةريجلاو . اهجوز ميسا : رثولو . ىرخأ ةبزيلكنا : رثوأ ىدال (5)
 * ناريجلا

 هماركا ىف غلابتو لجرلاب فطلتت نا ىهو « ةوافحلا : ةيافحلا (ه)
 نمل 0 ءانسسن برو ىأ: تابححمو (3) ء هب رورسسلا رهظتو

 . ةعانقلاو ءانفغتسالا هب لمحب ام : ةبافكلاو . نكلثم تارفاس

 6 عيشت ىتح ءاملا يرش ىأ: ( اهسنفو ءارلا ريسكب ) : ىرلا (0

 . مركلاب ةروهشم برعلا نم ةليبق : ىطو ٠ فيضلا هب ىرق ام : ىرقلاو
 . ماللا متفب © كلم عم : كالا (4ل

 راتخملا : بابللا )٠١( هنزواج : ربلا نقبتساو . نبجا : نيبل (1)
 ءىشلا نم هتيفن ام : ( اهحتفو نونلا مضب) ةبافتلاو 0 ٠ ءىشلا نم ضلاخلا
 ٠ هتءادرل



 ا

 نارمحألا بينصلاو لالهلا

 () هيلتعلا ناغرب تنأو عم ايلا ىده كلا ء( 005
 هياقولا» .ةراوطلا اه د دلللا , * كن " 111 2: عيل

 هياعرلانم (بيلصلا)و :ةه  اركلا نم (َلالهلا) دزو
 وى

 هيار ناطيشلل برحلا» ٌةيار 2 كّبرا 2 امهف
 ةيآ بلا ق'دانهتم "رب 1*5 "هللا للللا ,

 ()هياتك 2 هيموسو" قله ذآ ' ميلاد لل ةرشألا

 ()هياقو لإ  نكسلئارلا  ةدسمبلل نايدافلا

 «)هيارخ نم نيبت اثر خلا .لع تناتلاعب
ِ 8 . 

 ةياتجلا بنج ى رلطلاك امنلا بسلا 1 د ناقلب

 (ه)هياقّسلا (.طْيسلا) عنْمي م (قيركذ .ىن احم ل
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 (؛/)هياورلا 17 ىذلا لخ 3 ال <  فيكلا هالوانلو

 )١( ىحولاب صتخم ةكنالملا نم : ليربج .٠
 مدلا نع امهت ىنكيل نيرمحأ العج ناذللا ىأ : خلا .. نارمحالا (؟)

 . هتمرحو

 ٠ نائيضيو ناعملي : ناقلأتي (5) ٠ ةناعالا : ةدجنلا (9)
 هللا ىضر ىلع نب نيسحلل ربت اهب قارعلا ىف ةنيدم : البرك (ه)

 هيلع هللا ىلص ىبنلا طبس نيسسحلاو : دلولا دلو : طبسلاو ٠ امهنع
 !اؤعنم هتلتق نأ نم ليق امو 4 نيسحلا لتقم ىلا كلذب ريشب . ملسو
 : عرزذلا ىف وعو هيلط نيح ءاملا هنع

 .هيف بلص حيسملا نأ ىراصنلا معزي ىذلا مويلا ىأ : حيسسأا موب (5)

 حمييسملا نأ ىعدت ىراصنلا نأ كلذو : خلا ٠٠ دهشلا هالوانملو (10)
 ٠ الخ هوطعاف ءام بلصلا ةدش تقو بلط



 مو.

 (:)اهيقشيو قلخ أاهدعسي سفنلاف هب ةايحلا ىف دعست حضصلا قلت

 () اهداعُي نمم اهتّلخ لهأ نم لهاجب ىييفن ام عي ُهْل
 اهيلاعع نم ىرجأ كلذ نإف اهفرصأ ناسحإلا ىلإ تودغ نشا
 (ةةلينناعكا اهده امرك -ترفغتساو >اهيشاحل تقو تريك نإ شسفنلاو

 اهييحيو  قؤملا :ثغبي نم" كاّيح بوع نمو كرت نم نانع بعشاي

 يس وخلا الع لاو هللاو ياا ا ميسا قيم

 ()(اهيزاين) ثمحأو (اهرونألا تهاف 2 دحأ انقلاب هلني ل ىذلا َتْلِن

 انرقت تنآ نافع ين نيبو ىلع تارفظ قالا كالامآ يب ام

 3 [سارتلالا * مكفقلاو" فلا اقلخ هلمجا :ىا : مغطلا .قلخت (1)
 .٠ ريغلا بونذ

 0 امنا ”ةعداتشملا “+ ( اوانلا"نسوا) ةقشيلا“ مر
 . اضخم وياج و/]
 روتس زاينو رونأو عمج ؛ ح :سدلا الطب مه : ىزاينو رونأو . ةانق امرلا : انقلا (؟)

 8 . ناروهكلا  .امنملا



 دعوراا

 اهحئار لابجألا ْق دشلا ٌرماسف
 ل 3 :

 ةللظ ءيضوخلا راوج ىف .ٌةمولظم
 1 5 3 ٠

 لود 007 تكبو اهل تئثر

 ةفئاخ برغلا ىف ةكلمم ٌمالعأ

 اهتمالس نم ًاطونق ' انثلم ال

 هتجهم يوي. لسبتسم' لك نم

 - اهبلطي كلملا مالمو - اثك

«* 

 رص ص ١

 ىده هلإلا َءاش نم ُش نيدلا

 2 ع و .

 ةيعاد ٍنايدألا فيلتخم ناك ام
 2 و ً 5 هر

 ةبطاق ناردالاو 6 لصرلاو ) بتكلا

 26 ا
 اهدشارم ىف لصأ هللا ةبحم

« 5 ً 

 اهرماوأ ىف ىقلي ري لكو

 ()امداغ ٍناودعلاب ٌلهسلا حبصو

 امذؤي حار نم ةيذؤم شفنلاو

 ()اهيكاب رع اعوُبَر ىكبي موبلاك
 اموطي ٌرهدلا داك َناْيع لآل

 ()اهيمحت, مالا . يشأ :تتوت

 (؟)اهيعاريال تشاج ىه نإ لوهلا ىف

 امذؤي دهع ىذ دنع ةنامأ

 اهيعاد نيدلا ىف ىَوَه سفن لكل

 امداعت وأ « اياربلا فالتخا ىلإ

 اهيعاول ىربكلا ةمكحلا ٌنئازخ
 2 ا 0 أ

 (ه)اهينابم ىف س هللا ةيشحخو

 .٠ س 5

 اهيهاون ىف ىقوي رش لكو
 ١ - 3 7 هيا

 اهيناعم 0 ٌق ة<ورملا لب امكورم نم ىنعم سفناا حماست

 © حيصو ٠ اليل ثيدحلا ىهو ©« 5 رماسملا نم : رشلا رمادسف )01(

 تيبلا اذصو ٠ اهتمحر : اهل تثر ("«9) ٠ احابص هاتأ : ءابلا دددشتمب

 امئاد تناك ةبروأ لود نأ كلذو . اينودقم ةلاحل فصو هلبق تايبآلاو

 « اهدباكمل ناكم حلصأ ةنينودقم دحت تناكو « ةيكرتلا ةلودلل دباكملا ربدت
 ةلودلا تناكو < ةغللاو :.نيدلاو سنخحلا ىف يك ينالعخلا نم اهلها نيب ال
 «ىرخأ ةيحان ىف ةنتف بشت ىتح اهنم ةيحان ىف ةنتف ءىفطت داكت ال ةيلعلا
 تاروتلا باحصأ ىلع ءاضقلا ىف مزحلا راهظاو ةوقلاب عرذتت تناك اأملكو

 ميلقالا !ذه ىف سانلا فوخ كتشي ناك

 دبع ناطلسلا نم اوبلط نيذلا ششيجلا لاجر : راجآلا دسأب ديرب (؟)
 . مهل نعذأف روتسدلا نالعا ديمحلا

 فوشلا : . حورلا : ةحهملاو لتقتسساا : لمسسبتاسملا (؟)
 ٠ تبرطضا : تبئاجو . هنم هيلع مجهي ام ىرديال رمألا نم

 ٠ قرطلا دصاقم : دشارملا (0)



 1 2 7 ل دم

 اهترّبخو .ايندلا ةبحص نم. داكت

 00 00-1 ا
 حرم قو سرع ىق كلملا ىرد امإ

 ع

 - و ف 5 3

 امم تكج ماوفألا اهل ٌدعْبسا امل
 و 0 3 1 0 ١

 ديو «ءانقانعا ىق كتاذل لضف

 اهرضاح
 ١ و

 ليذلا 0 هللا ةفالخ

 اهزكارم نع ايفر اهانق تراط

 2و -- وع 7

 ْ ادرب )ل اينودمت» 0( ىلع مسنلا بص

 ةرئاذو انغض - اهنك اسن ىلغد

 تدع بائذلاك هيف يئاضق تكا

 وع و 5

 اهسراد مكحلا موسر ند اهلالخ

 )١( سشطعلا ةدش : ليلغلا ٠

 ٠ ىداصللو :

 : ريضاحلا (؟) ةمعنلا :

 ةشظع دتشا : نيغلا مضي ىللجرلا

 انمج ديلا(؟)
 . ةبدابلا ىف ميقملا

 اهيفاعؤ . ايتيلاب»_.كلدظ ./4عيببت

 ؟اهيلهأو ىروشلاو ىأرلا .ةلودب

 (1)؟ امءداص سفنلا لياغ دنع ءاملاك

 «)ايدايأ ىنسأ نم ٌةيعرلا دنع

 («)امداب فطعلا 1 ' تحاتي امم

 (؟)اهيضاوم ًاباجعإ دمغلا تقلأو

 ايدي رضع كفصع ان دع نم

 (ة)اهيعاود تراث اذإ رودصلا ىلع

 (/)اهيعار مان امل عيطاقألا ىلع

 اكل ىلا كللل لولط نم اهرغو

 لغ نم « اهلولغم ىأ
 ٠ امضيا سشطعلا ديدشلا

 : ىدابلاو ٠ رضحلا ىف ميقم ا

 ”نهاإلا ىف عرق انا ؟ عقلا نكر نم“ زكرم عمج : : اهزكارم ١)

 ىضاوأاو .٠ فيسعلا نعج ٠ ٠ دمغلاو

 : دربلاو . ةدروأ ةبكرت نم « ناقلبلا
 : ىفاوسسلاو . حب رل١

 : نغضلاو ٠ ةينودقم ىأ

 : بئاصعلاأ او ٠ تلدبفا: تناع 7

 ليف ١ لاجرلا
 ءظاقالاو ٠ تبلاو

 ؟ النا

 لاقي > ةرث
 ٠ اهمومه :

 ميلكا ىه : اينودقم (2).. فويسلا :

 عانتلا بح
 : لدا 619: .ةنفاس عمج «2 بارتلا ىرذت حايرلا

 انلاو ٠ دقحلا

 ير ىعاودو : ةجئاه تجاه ىأ

 دادتُلسشأ كتمفلا ب :

 ,ةرئان سانلا ىف تران :

 نم ةعامجلا ىهو 6 ةناصع

 : هبدع ٠ نيعب رآلا ىلا هرددلا نيبام : ليقو » 0
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 (:)اهيعدمو (ىربكلا ةكشلا)نيلانبرم "موعد افعال سل" دنا و

 امداهو هيداه ريخلل هللاو . .هيرسأو هيف ىضرلاو ىدنلا نإ

 (:)اهيك زي صالخإ كسفن ُبسحو  اوكلم دق ص الخإلاوب حلا ىلع موق
 6ايام نايع نم ةيفاركلا لعأ © تنيكولا كل خلا اذإ
 اهيصاون تباش امو «نامزلا باش رمهتلود ٍناضحأ ىف هللا ٌةفالخ

 اهيمار مهس وأ ءاهزعاط حمر نم مهب تابئانلا ف ىمتحت اهعورد

 (؟)اهيئارم ىف تليشو لاجر تارا اذإ « نينمؤملا ىلمأ هب عاريبعأزلا

 اهيلغُيو * لول رولا هياتك رن اهب هاجر تلا ده "نورا
 (ه)امرابل ئاضرإ ةيربلا مد اهب شويجلا ةادانم دنع تو

2 
 (/اهيلاغ دانجألا ميم نم حاطو ًامد دابعلل دقي تيعزم ولو

 0 ىه ريما نه مسرع

 (؛)امداوع ايندلا نم هيلع نوت اًنمز ايدل اليف سل

 آل 0-8 .. 2

 اهيعاو كال ملشنما الو 2  ةنعاللا 1 الح نوئالث قأ

 (ةاهيتاع يسفتلا نش بباقلا ضي -. . اع داونلا ا زدكيو ملا دنت

 اهتاثشنأ دقو © ةيزاجحلا ةيبديدحلا ةكسلا ىه : ىرمسكلا ةكسسلا )١(
 21 !ةساضرمللب 2: اهيكي ماتو حاجا نه دول وغلا

 ةوبنلا تيب وهم : ىدهلا تيبو ٠ ةفيلخ عمج : فئالخلا (؟)
 وه : نامثعو * كرتلا نم كلم لكل مسأ وهو 2 ناقاخ عمج : نيفاوخلاو

 . ةيكرتلا ةلودلا نسسسؤم

 .٠ ىارم عمج « ءارآلا : ىئارملا 5(

 :ىرابلاو .. قلخلا : ةيربلاو . كف دس نأ هتعنم : ةدربلا مد تنقح (ه)
 قلاخلا

 ء.حاطو +. مك ميمج : :اطعلاو هب ءالا قارأ نه , تقيرأ (5)
 . كدنح عمج ؛© ©« ركسسلا .: دانحألاو .٠ حاوراآلا : جهملاو . كله

 ىتلا ىداوعلا ىأ « هملظ : هيلع ادع نم ةيداع عمج اهيداوع (0

 . اهنم هبيصت

 . ماني ال ىأ . دهس هلمج ديدشتلاب م ةهدهس نم : نفجلا دهسم (4)

 اهل وغضشم: سفنلا ىحشو . اهلعثب ٠ بولقلا ىنضنو . هبعتم : داآٌوفلا دودكمو

 9 ريسألا : ىناعلاو
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 ىن امعلا روتسدلا

 اهينادو اهيصاق ةيربلا قىرشد

 اهكرادت نكد اللب اهاآر ال

 د 38 2
 مهتامأ موق نم نييبألابو

 : ه سر 2

 انمز مهل تح امك اهيلإ اوذح

 عع 2# وع
 مهبسحت « ءاريغلا ىلع نيتتشم

 2 :. ٍِء ١ سف

 نإ

 ادي (نينمؤملا ٌريمأ) انيلإ ىدسأ
 وق 11 2

 50 ءايرنالل اهباش م 4 ءاضيب

 (1)اهيمانح روتسدلاب ةفالخلا طاح

 (؟)ام.دانو ء ىروشلاب ( ةفيلخلا ) دعب

 (”)اهينادت مهايحأو : رايدلا ٌدعَب

 (؟)اهيلبيو « مهيلبُي نيبلا كشوأو

 '> لايق ىف اوماه وثتا ةلخ
 0 6 إل ثم ع

 (5)امدرم سايلاف تطنق نإ سفنلاو

 ان

 («)امدسٌمٍكلالمألا ىف لج امك : تَّلج

 )اهيفاص ماثآلاب رّدكت الو

 . لات هللا وه : اهيماجحو . اهديعتو اهظفنفا: ةفالخلا لطاسلا)
 لا مكحلا ىف عوجرلا دارملاو 4 رمألا ىف ىوانكتلا ع ىروشلا 003

 نويبالا (؟)

 : ةقرفلا
 ءارحصملا ٠ ودملا (ه)

 : ديلاو ٠ ديمحلا دبع ناطلسلا

 ٠ كولملا : كالمألاو ٠ تمظع

 : نيبلا (5؟) ةوخنلاو ربكلا ومحو « ءابالا نم ىبأ عمج :

 "لا لفاا نن”ةلاطرلا ا: ودبلا ةلاغرو .
 ٠ نوهجوتي نيأ نورديال اوبهذ : اوماهو
 : سأيلا ١٠)1( اهيف ءام ال ةزافملا وأ «٠ ىوتسملا
 ٠ نسحا : ىدسأ (9) اضيا طونقلا وهو , ءىشلا نم

 50 قعو « ءافيف عبج : ىفايغلاو
 هلمأ ناسنالا عطقي نا

 وهم : نينمّؤملا ريماو
 : تلجو ٠ روتسدلا دارملاو . ةمعنلا

 كلملا نم مكحلا صئختست ةمأ دكت مل
 نكلو ا“ اهتيبو هنين' عقت برح دعب الا « اهبأر ىلا هديعتو « هب دبتسملا
 1 ضصلختسل ةفحاز نكؤيحلا“نآ ملفي انك 13 فيمعتلا اذنع ناطلسلا
 , ءامد تقيرإا الو + برح ذثموي مقت ملف 2 هرقأو هيضر ىتح ىروشلا

 « دادبتسالا عاجرا اهب ديرا ةنتف كلذ دعب تنثدح دق تناك ناو
 . ناطلسلا علخب

 توهتناو



 بسيسو

 اغلا , ىنقتد اًذكاح "مد

 ثا ,كلبلا انفلا ده
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 ابصغ نيلبجلاب رصنلا تذخا

 05 و 3 © 9

 2 نذلمسملا تنجم يلح

 ااببشلا . تح دقا لام قط 0 فو
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 ابابف باب ةتيصح

 و 3 >َ

 تايشلا كنم الم وم كتف

 و ب

 تاكا تراس .فئسفلا كانه
 م و

 1 تاذغا . * كلامملا

 تدددح و

 انردق دق انإ . نانع ىبب
 هع ) ع

 انرصتناف ءءارضصن ةللا١ :اةئلايم

 )١( بضاوقلا :

 مو رك

 (:)ىلاوعلاو بضاوقلاب ىنقتو
 اذيبملا رجفلا حضفي بعيسب

 يفور ارالقطسس ندرلا "جينر
 7 و 2

 انيلتاقم لوهجلا

 اباتك هؤرقت شيجلا تطسب

 رع #8 و 2

 ةاعبسلاو لئاسرلا كيفاوت

 انيرفظم ”شويجلا»“ نوسوست

 تاقدحم كورلا تريطو

 انوتفلاو مكنع برحلا مولع

 مم انركش دقو َرابكلا ”كحوتف

 ٠ حامرلا : ىلاوعلافو ٠ فويسلا



 ا ل

 : لوس ًالابخا “ ئيظقدقو 2 لاقو

 راقؤ: لم ةلاسبلا“ . داز -دقو

 ران ىأ اوان وحن مدقت

 افولألا كيتا .لذأف ب:ىرج

 افوتحلا اهئماكف ىلإ  ضاخف
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 ىداعالا هجو ىف هلل اعد
 ع 7 6

 ىدارآلاو قلايفلا هتباف

 ارا < نك مرا دال
 5 م و ا

 اراقب الإ مهدمج ىقرعت

 و ٍِ 3
 مالسلاو فر هللا ةالرص

 وداي" لبا ليغ ةدهنفلا مم

 ذيل . ىأ اضتف كللملا. 'انلاثآ "8 م
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 حبذب ايف م مهبر اوئاجو

 امالس ولامرف حلم ًامالس

 اماظع تنلب نإو م نضو

 )١( ىقدرأ عمج :.:ىذارالا .

 ةلردملا“ رمل -(باطإلفا اذه

 .يراض كربلا ثول نمبر
 انيرقلا . هقلاخ وحن . قبسيل

 افوفصلا اهعضاوم نع حزجزو
- 0 

 !ادرددسم ةامرلا باه امو

 ىداو نطب قى رئاز ُثيلك

 ازد انيتلار .لقلاله- " رادو

 انيلدنجم لابجلا للف ىلع

 قف ردع داو . 2-1

 اماازباقأ رافرمب. لنك لغ
 ع

 انزركااللا اوناكو ٠ ا

03 

 حرص ىأ ةفالخلل اوداشو
010 

 اماَقأ نمل ماقُملا ٌريخ نكو

 انيمئا> كئاللملا اس فيطت

 . شيجلا وهو

 . نشيحلا نم ةمطقلا ىهو « ةبريس عمج : ايارسسلا ()
 .٠ ةعقوم : ولاسرف ةرفإ

 . محبذب ام : حيذلا غ4(
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 اهنع سافاه ْلَسو « رتور لّسف

 اوءاصو « انحص ذإ َنوِلَم مويو

 اوتابو :٠

 اوتامساو

 انتب دق نيلبجلا ىلع

 (  'ةنانث انجن + دقو

 وسخ طارألا وصال اننقديع

 اقيبب لايجألا قست رانب
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 ىداو لك َْق مهل

 و يأ
 داز ريغب ابوثنت اه عفادم

 اهانبصن

 رقع 4 < ع :

 ءامد مهتحت ص رآلا انلعج

 ءامتححا راذلا نم اومار ذإو

 6و
 0 دهاحم 5
 لج 3 0 - برو

 هيلع انحو .٠ هداوجل قو

 هيدي ”ىذي اهصاضر باو

6 ].: . 0 

 اباصي ناو : بيصي نأ دوعت

 )١( نولم :
 ) ]5بوصت

 انبقبلا  ريغعلا اميدل ..اذإف

 اوحانو « حرف نم هللا انركذ

 (ابنف  ناعألا >ةيعار :تراعت

 ع 2

 افذق ديزنف ايبات ديزت

 انيقلطملاو
7-0 

 مهران فقلتو

 ) )دافن لب نول نيكارب

 0 ط
 انويع ىدهأ وأ : توما نكف

 م 3

 ءامس مهل ناخدلا انريصو
 < و .

 انيثم مهنم نانا كيش

 لجرت امو لابجلا تاجرت

 ةناومدنتلا هاذحأ "لن

 و 6. ا

 هيلإ مهقداذن تصخش دقو

 اراعأ اه :لوزتلا ف كطرطت

 . رمخلا : ةيناثلاو , فكالا .: ىلوالا حارلاو , ةعقوم
 .٠ نطملاك اهممح طقس ىأ ٠
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 (اًسِرل) تعبت تدابث له : نانويلا لس

 دلك اى الا + هللا داعم

 الإ رحبلا ىف مهلوطسأ امو

 ىنامأ . نم ًاشويج :اوثعب متو

 نامز وي ىوس تراس امو

 جرسو جره ىلع اوتاب و

 جرو لخد ص للملا لكو

 ىناوت الب ٌروغدلا اوحتف مكو

 نناوث ىف اوراط روفسبللو

 اراصتنا اورصتنا ةناتسآلا ىو

 ىراصنللو  نيملسملل ايف

 راريفلا كل نيأ «٠ مويلغ ايو
 دانهلا . فس نع تقاضف

 اهنم نايبصلا كح رومأ

 (1)؟ انيثأ ىلإ قيرظلا .ظينُح لهو

 2 0 رع

 ()!انيجي اموّنحّريام ( شاش )

 نامأ ىف ةداعسلا راد تتأ

 ' انينتاقلا ةارغلاب الهاف

 (”) ىجروجل اقيضم لاملا : اولاقو

 (:)!انويد اهردقت الل ةويق

: 
 ىناوم نم اوءاج لوطسالابو

8 7 2100 

 (ه)انيمئاعلا زوالاب الهاف

8 8 . 

 اراصح اهوكد جرب رطبو

 ! اذيرخآلا كولمللاو رصيقو

 ؟ اًوراَغأ هركسعو ىبروج اذإ

0 
 ! انيفجاو مهنع ربلا قاضو

 اهنك ةالقعلا . اهل ىردت'الو

 0 و سورا (1)

 0 حجرهلا ()
 انوند اهردقت ال (:5)

 ٠ نانويلاب مكهتلا

 7 طالتخالاو 10 1: رع

 تايسبالا هيدتوه 3 ىف دارملاو ' اهنلآضل ىأ

 , ميظعتلا هب داري دق « ركذملا عمجب زوألا فصو (ت)
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 ديرك ' لإ لييبسلا شيك نار

 ديمحاا دبعاي مانت < فيكوم

 ديزما شيطلا بقاوع فيكو

 لفغتو ؟ انيملعلا ءامد نع

 ماركلا لسرلاو هللاو الوب

 - ماقتنا وذ كلفيسو: - اهناك الن

 انا وات غن للحلا تناوب

 ىرغت هلو ىواعدلا ءلتءادق

 فاورلا فو : باضهلا ىف لّيخني-
5 1 

 قا>ي الو © نيلي الا فيدو
 5 ع

 عر

 ةازغ نع 7 نم شيجوج
4 5 

 ىلاع 5 اوُلذَأ رمرك نيود

- 
 بروح 11 ف مهثالب ديلا

" 6 5 
 بعش ىز ىف ةيبص ثلواحتن

 هل ص و

 مرج رخقلا حارجلل هونج

 مهو ةيلاست ىف ٌدِجنا غن

 اهد مسلا نءمدن الل ©« رتور 2.7 : ١

 ع

 مانالا ق:-تيب ريخ كيدبو

1٠ 

 ينج انم مهعمَج لداعي

 0-2 ل هرق 0

 ")ارجبتت ىبح ميكلم ارجو

 ىناوطلا ىفو . عالقلا ىف راذو

 اني ذم كنجلا لاوتآلا "5

 5-5 ١ 00 و
 ىلاو ضام ىف لاطبالا مه
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 انينمؤملا لاتق ى 2 اولذو

 يرض 'ىأ كللابلا ف تيفو

 ؟ انيِرَع .مهل سودت نأ عمطتو

 3 0 و و

 مجدا تيصلا ديعبلا اهربدي

 ()ًانيص “اكد اننا تنال

 )1( اسره) "اي سويت ىف يمل

 لزن : مهتأاو دجناو . برحلا هذه عقاوم نم ةعقوم : ةيلاسنت (؟)

 . ةفورعملا ةيقربلا ةكرشلا ىهو ©« سافاه هب دارملا : اسوه ()



 هسا ل دمع

 - 5 -ء 1 31

 .اذاحرج ىئولا موي مكاحرجب امتلاك 4 بولقلا ادم مك فو

 «1)اناسحإلاو حالصإلا ركذن نأ  -اذنيد .طئاح ىهو  ةءورملا نمو . 5 7 1 8 0 2 4 .٠

 # و
 هلك 2 م

 اناوخخإ اًوزَع ناوخإ براف رشم اديوذا نم ركازغ نئلو

 «؟)(ناهضألاو ,داقحألا“ . اوفرعي ملا مهنيب تماث كانحشلا اذإ ىتح

 (0* كرتلل ةبحت

 و8

 1 10 و ا:ملاعلا بر هللا دمحبي

 ايلا“ رصتلاو تقلا ”انينقلا  انيل 1م. كودع" لف ”"ائيقل

 ايرضو ًامادقإ عا كنكلا ادرح ترهشو : ىّذَأ اورهش ,/

 طنوصحلاو عقاوملا ترهطو 2 ابرغو ًاقرش مهدودح تذخأ

 : و

 تنابو .2ترهظ انتل اهجئاتن كيناك قلدف برح برحلا :لبقو

 انيرئاح ٌرصايقلا . ترداغو 2تنالف «  ام تاثداحلا تذلأ

 ايرويخاهعداتس--ق ٠ :تناكو- ' ..ايوفشلاو - كللامملا انآ ١ ' تعمج

 و

 دريم عن بيسي 8 "تنقلت ١ تابوبه (مهيجروج) و املف

 )١( طئاحلا :٠ قارقلا نم طئاحلاك اند نم ىو ىأ 4 رادحلا .+

 - داق ١ لا : نسدقبلا اهب تالعما ةوادع : ءانحشلا (؟9)

 ميلا مايأ ةديصحقلا هذه هتلأد ام ةمينجأب ل ملاعلا لف ةديسل تلان

 دقو رع افداص مكهتو فصو نم اهيف درو ال كلذو ٠ راشتناو ةوافح نم

 . سوفنلا ىف
 .٠ دمرت نانويلأ كلم : ىدحروج .(')



 ا ا ا + امص

 أو حيبسملا كتايسو لعجاو

 بهت مل ناوع ىف كراج هلا

 دي نم « كراعملا مرح هاي تملسو

 هينطلب ٌتاضقلا ىر ءرصم ّلهأ ا

 اهلك كلاننلت رمآ زصللا ذإ

 ةهرب ىف اهّشرع اهيلع ىبأ

 اهلهأا١ نم ةييكم" ةالبلب ابكر

 اهفصن ٍبّرخ َضرَألا نورت امَوأ

 اهتمارك ىعري

 . (ورَمَع) دونجك

 ت0
 اهضوح علو ٠

 اننقلا اوزكر اه
 1 و ف 1

 ىذالا نع نابجلا وه عاجشلا نإ

+ 
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 انؤابآ منأ . ةراضحلا ّممأ

 ةايسولا (1]
 نمحرلاو . لذو عضخ

 ناوعلا (؟)

 ريخلا-اىلا هنءايرقتب امنذ
 +.نرلافط هللا ءاميسا نبا ١

 انين ليو نالا هبرسلا

 (؛)انامحرلا هيقلخ ىف ْلسو . عّرضاو

 (:)دابيلس ناالوب لكم ال نط

 ()انايك نيماعلا مس َتَمدَم

*« 

00 

 اناكف دالبلاب ارم ١
 01 ع

 اناش « ةنانكلا» ىف ثدحأ ؛ هيديب

 و 7

 (ةرلتاجتفلارشدتو " نئؤرعلا للا
 اناصو 4 دابعلا نتفلا نم قوو

 (ه)؟انانج لازت ال
 و

 روم رايدو
 هَ
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 .©)اناودعلاو ّىغفبلا فاعي نع
 ءهة و 2

 («)انانسو ادنهمو 4 ادب اوهمع

3 

 انابج روربشلا ىلع ةىرجلا ىراو

 انافرعلاو ملعلا انذخأ مكنم

 ٠ هيلا عرض نم : عرضاو .

 را ليلا 3 ين ريسكب : عيملاو .

 . ىراضنلا دبعتم ىهو « اضيأ اهرسكب ٠ ةعيب عمج : ءابلا

 5 هتعيبط - هدوحو . ءىثلا نابكو 5 برحلا كيف: دايبلا اه

 ٠ ةقرفتم اهيمرت :ناحيتلارثئت و٠ ةليوط نمزلا نم ةعطق : ةهربلا (5)

 ٠ ) )5هركب : فاعب ٠ ةنج عمج : نانجلا (5)

 لب ستورم 0 ماما اوبك 3 دف

 , تاؤيلا وكرت 20 : حامرلا



 ا بح

 2 2 # هر ع ل 8 م

 (:)اباش ابصلل ركذيو « ادهم جاذي هبفنمضرأ ف ِْق « ملعلا بكوماي

 ناقل حاولا بز نماليعالم - 1 ىكينيو د. ا :اليفط ةيفامت يكب
 اناهككو 6 اوناط دق "ةييت»الا اهتحاسب ْبَحصي مل عَرْغَرت ضرأ َّض 9- مل م

 صاد يب

 انارمع نب ىسوم اصعلا اهيف رجو هتدرب .رج اهيف ميرم نبا ىسيع

 اناوعأ مايألا ىلع مكنم لعل اهتجاحب مكنجانل ايلا الول

 انال نكي مل بلق لك مسني ةنسلأ برغلا ىف ”مقرفت اذإ

 رمحألا بيلصلا

ِ 4 
 3 -. ا هَ . ا -

 (م)انانحو ةمحر اهيلع رشناو ىغولا حاس ققفرلا (بيلص) اد ريم

 اتاتسنإلا"ةمالآ "ىلع. .عأو ًايماوم فوفصلا توملا ىلع لخداو

 رانا ليلا الإ.“ تدق مالا "ايقاع قيزنلا» تاغارج نك

 (ه)انارينلا مهيلإ ( ليلخلاك ) ضخ هراغب بابشلا ىر ٌسيطولا اذإو

 ) ةملدق ةئ رصم ةملدم : فلمو 4 ةيرصملا ضرألا ىه : فذم ضررا )1(

 « هكلم رقم اهلعحو « ةينوعرفلا ىلوألا ةرسألا :نسس وم « انيم » كالملا اهانب

 «هراس : هاجان نم « جانيو . هةيماثلا ةرسآلا تلاز ىتح كلملل ارقم تيقبو

 . ملعلا ىأ : ىكب (؟) هابص دهع ركذيو , لوألا هدهم ىجانيل , اهيف أن

 ةفاخم لافطالل قلعت ىتلا ةذوعلا ىهو 2 ةميمت عمج : همئامتو
 ةونر عمج 3 ئ.ىلا 7 بعللا :ناكم وهو 4 أابعلم عمج : بعءالملاو 9 نيعلا

 .٠ برحلا : ىغولاو ٠ ةحاس عمج حاسلا ه9 ضرالا نم عفت راام ىهو

 اهدرغم « عيباصألا فارطا : نأنلاو ..ةحارج عمج ٠ تاحارجحلا (؟) 0
 . ةنانب

 ١ اولا ديل هاربا ره: نيلكلاو .. برخلا حهج :نيطولا (هأ.
 ٠ هروهشم رانلا ىف هئافلا هكهصقو



 ا

2 

 انايداوي امانهل ! نيابلا»يمو + نةسرسلوا .تاهلغالا ؟رالنلا#" الايإو

 (:)انافيصض هيداو ىلع ملزن غل هبكنم: ليبلا ره: كلامملا دقو

 ()انالذج ءاج رألا مستبه حارف مكيكاوم نم. داغ رغذلا ىلع ادغ

 (م)اناكيم) ًانودْيف ., ةيازكلا :لغ + ليلتلا يدين مكتنيفس تي

 (ةالئادرتنو رثلا_!داشنيرا مرلفو ل اننا طبول : هان مكاقلي

 (ه)انارمُع ِكلُملا نيورعب .ملزن ٠ لدتعم ٌرهدلاو هب متزن ولو

 (ه)اناب هردخخ نم. قلف هنأك  قلتوم رحبلا ءارو (ٌرانفلا) ذإ
: 

 و و ع 2 93

 (/)(اناويك ) وجلا تافرش ىف لاخي ١ ادقتم ليللا .ءامم فلخ فاذ

 اناهرب ليللاب الو راهنلاب ال هل ُباكرلا ىغبت ال ةراضحلا رون

 ريغ نمو © دضعلاو فتتكلا سأر عمتجم ناوي>لا نم وه : بكنملا ١١(

 هيجل نع ةيانك . لوألا ىنعملا دارملاو : هبناجو ءىش لك 'ةيحان ناويدلا

 + مهم اركألا
 : نكاوملاو .. ةنودثكسالا رغن وه :.رغثلاو . لقا :ادغ (؟١

 لا ”يساونلا : ءاسرالاو ٠ ةاضم وأ انابكر ةعامجلا وهو , بنك وم.

 ءا! نا>رفل#

 : مضلاب  ناكسلاو ٠ ردصلا : موديقلاو ٠ ةزازعلا : ةماركلا (9)
 يشمل اسد

 ولو (ه) اهئافص نع ةهيانك وهو .. ةفشكنم ةزراب : ةيحاض (5)
 اح وعم الو اف رحنم ىسسيل ىلا م..ةحسم ٠ لدتعمو 8 رغثلا» ىأ ٠ هب معازن

 تا

 نفسا ةرانم وه : .راثفلاو حلا مم ناشعلا نوكي ذأ ىا.. راشلا أ(
 . عمال : قلتؤمو 3 اهرونب ليللا 7 ةثايرلا ىدتهيل ءانبملا 7 ةيلاع ماعت

 ومع : ليقو « رتسلا : ردخلاو ٠ هدومعع نم قلفنا ام وأ , حبصلا : قلفلاو
 : تافرشو ٠ عيفتراو لاط : فانا (1) هوحنو تيب نم كاراو اه لك
 ىسراف مسسأأ + ناونكو .٠ رصقلا ءانب نم ف رشأ انح ىهو «© ةفرش اهندحاو
 ٠ ريحبلا : ميلاو ٠ ةيراج عمج : : نفسلا ىراوجلا (8) لحز بك وكل
 ردم ؟ كاتس. قاف .5 ةئيفس ىهو « ةحراب عمج : جراوبلاو
 .٠ نحبلا نم مرش وهو / يلع مسج ١ نايل .٠ مفادتتو



 1 ف 1 وو

 ةيراسو درع قع بابعلا اوباج

 ابيتنلا» رؤباولاب ٠ ربلا ال نام

 ارفنتكاو غ ملعل بكر ءلشنلا عيش ه
 انيعتم "قرمزلا تكول طلو

 اًفلتؤم معلا ءاو تحت 0

 رزطو ىو ء سنج ىف عمجي رلعلا

 ةفرعم لا رمسرك كدر مو

 تفشكناف' + ءاربغلا نع "تابأ مع
 7 ًَء 0 د ع

 (:)انادُحو ٍدْسَأل < الفلا ىف اولغوأو .٠ ء 7: 9

 2و
 (؟ )انابر ءاملا تنبا « راخبلا » الو

- - ٠ 

2 

 (0؟ انابكرو ًامالعأ ةراضحلا ع

 اهاويخإ-١ ىلعلا  دوتجحك .ىرت ناو

 (م)#“"اناعظأو -“ ةلامحأ

3 4 03 1 

 (ه)اناطوأو ٠ اسانجأ لئابقلا ىبش

 1 2 ع

 (ة)اذاريج ءايحال بو : اراد ضرال'ب

 («)اناك و 5 املقإو 0 اعرضو 93 غرو

 (م)اناجرمو . ًافادصأ حبلا لصفو

 -' نتينلا دارت 113 قيسلا قثكا +: باسلاو ::اوفالط : اويلع س١
 طسو ىف بصني دومع : ةيراسلاو ٠ ةنيفسلا هب دارملاو , بشخلا : دوعلاو

 . ةعساولا ءارحصلا ىهو « ةالف عمج : الفلاو , هب علقلا قلعيل ةنيفسلا
 اولعف ىأ : نامزأ 15 دحاو عمج : نادحولاو . اهيف ءامال ةزافملا : ليقو

 . نفسلا ىرحب راخسلا الو « ربلا بهش روباولا اهب نكب مل نامزأ نم كلذ

 ىعدتسب لاحلا هذه ئاع ضزرالا بوجو . ةنيفسلا ىرجي نم : نابرلاو
 ىأ : خلا .. شنلا عيش له 7 ةميظع رطاخم ىلا ىدؤيو « ةبوق مئازع

 مالغلا وهو : ءىشان عمج : ءشنلاو . مهنوعدوب ملعلا بكر عم اوجرخ له
 . رمتؤملا اورضحف اوءاح ندا ءاملعلا مه : ملعلا هيل رق“ رغصلا دح زواح

 : ةيرقبعلاو ٠ اهب اوطاحا : اناعظاو الامحا اوفنتكاو « مهدالب ىلا اوعجر مث

 , نجلا ريثك هنا معزت برعلا تناك عضوم وهو + رقبع ىلا ةبسن اهلصا
 , ةهناقتاو ءىشلا قدح ىف ىهانتلا هب اودارأو امنسا نورصاعملا هلعج .دقو
 : ناعهظاألاو « اهحتفو ءاحلآ ,ررسك لمح اهدحأو « جداوهلا :.لامحالاو
 ٠ اسال : احشتمو . اليوط هيلا رظني ىذلا : قومرملا 5 اضيأ جداوهلا

 ديرب : ضرألا مسرك ل ةقرفتملا لئابقلا ىأ : لئابقلا ىتش ا ه
 نع نابأ لال ايفارغجلا ماع وهو« ضرالا مسر هب فرعي ىذلا ملعلا
 عمتجاام : ليقو « لالتلا : ماكآلا 8 ضرألا : ءاربغلاو « اهحضوأ : ءاربغلا

 نبلبح نيب جرفنملا وهو © داو ممج : ةبدوالاو .:.دحاو ناكم ئف هراجحلا نم
 قورع : ناحرملاو ٠ ردلا ءاسششغ وهو , فدص عمج : فادصالاو ٠ نينت وأ
 .٠ رحبلا نم علطت“ رمح



 ىفارغجلا رمتؤملا ةيحت
2 1 3 

 (:)؟انايعأو .اذارفأ . نوصت+. لهو .؟ .انايحأ لضرألا تارينلا .طببت له

 «)اناطلس ناهقألاو اكلم -نسيفلل تمن يرقلا_قوراد ملرأ نادت
 (”)انافرعو ىلاخلا رصعلا ىلع ًاملع 2ترجفناو « نفلا قاخ لبق تننفت
 417 9 >2 «ه م
 (؟)اناوصو ارخص تقطن اعضاوت مر بفم نع انكس ل ةوبا

 (م)اناممأ كلما ناجم ع ىرقتأ ضدجو ايف اينقلا 05 ارت مه

 (لاناينب مدهلاب مهل لاني ىح هب نورخسي اكزه ٌرهدلا اوريصو
 (/ااناَطّشو ًاجابثأ ٌرخاوزلا الو البس مهلبق موق ضرَألا ِكلسَي م

 اناعجش معلا ءال تحت توملل اوّضم نوئسحم مهنم ٌسانلا مدقت

 .:”روصسطتو ٠ ةددسملا ءايلابإ , ربن اهيحاز ,بكارزكلا : تاربلا ت1

 ءاملعلاءالؤه نا : لوقي ٠ موقلا فيرش رهو ٠ نبيع عمج : نايعالاو ٠ روصصتت

 بكاوكلا مه ©« رصم ىف رمتؤملا اورضحيل ئىرخألا داللا نم اوابقأ نيذلا
 , مهماوقأ ىف ءافريشش نايعأو , سسانلا نم دارفأ كلذ عم مهنكلو , ةرينملا

 ؟ كلذك نوكتو ضرالا طبهت بكاوكلا لهف
 كلذو . ربصم ىه : خلا .٠ راد:لوأو .٠ تارينلا هذه ىأ : نلزن ب ؟

 . امهيف اهمدق تخسر. ىتخ «ةيندملاو ملعلا ىلا ملاعلا تقسم اهنأ نع ةنانك

 . ريصعلاو . ةريشك نونف ىف تدخا و! اينونف تعالت :2تيدبنفت ل 9

 وأ ةوبأ انل ىأ , بأ عمج : ةوبأ 5-..ىضاملا : ىلاخلاو ٠ رهدلا : نينمضب

 . ةرثألا ىهو « اهمضو ءاخلا حتفب ؛ ةرخفم عمج : رخافملاو ٠ ةوبأ كنلوأ

 اسصع : ناجلوصلا ت2 ةراجحلا نم عون : ناوصلاو . هبرختفيام وأ
 ىوقأ انامبا دجو ام:ىأ : ديلا ىهو « نيمي عمج : ناميالاو ١ سأرلا ةفطعنم

 وهو ىأ : اناينب مدهلاب مهل لاني ىتح 6 مهنامبأ نم كلملا ناجلوص ىلع
 كلذو : خلأ .. ضرألا كاسب مل لا/- ادبا هب تورخسب مهف كلذ لانيال .

 عمج : لبسلاو ٠ ارحبو ارب ضرآلا فاط نم لوأ مه ءامدقلا نيبرصملا نأ

 وهو 2 جبت عمج : جابثالاو ٠ رخاز اهدرفم . راحبلا : رخاوزلاو . لوبس
 . ءىطاشلا وهو . طش عمج : ناطشلاو . رحبلا مظعم



 هما ع

 0/انيعم اباتخلا تربص تيكف موي نع رصت مآ ل 2

 (ةابوكي نأ كانامز وتب .فاعكو * ”قاوألا َرِنَح ' عدلا ناك: دف
- 8 

: 

 انفال . قف ولو ' ةقبتيو اخ هيعأ "نكن 33 يي
 6 ىر

 ()انيدماهلا بارتلا نم لْسي موي لبق رئافحلا نم َتلِلُس

 !ةنايرهيلا 'كنعبلا ةءارو ”نإف .”كخ" هيف 'ثْشِب دنع لت نإف

 (")انيصح امّصتعم توملاب ىتك اًريخ ناكل ةلومصعي مل ولو
 (ة)انونملا بحص اذإ هرئاضب 2 ةىش سيلو ؛ةايحلا وخأ ٌرَّضُي و

 رولا د +٠ وفا كامو: قود (ةوقرعالاب فز ار

 انيلزات ةيعرلا مكح ىلع 2ضرأ لكب ٌةاعرلا تحبصأو

 مسليجاا#: ىلاوالاو ٠ ىلاوالا ردخخ“ ئدذلا :لصح. دقل ىأ : "ناك دقلدن 5 ةلام

 « مكروبق سششبن نم هعوفو نورذحتو : هنوفاخت مدنك ام نأ : ىنعملاو ٠ لوأ
 ثجرخأ : تللس ت5" هنم ةياقولا ىف مكتغلابم هعنمت ملو . لصح دق

 نم نيديماهلا لسي ىذلا مويلاو « ةريفح عمج : رئافحلا ٠ قفرب اهنم
 نكت ناف ىأ : خلا ٠٠ ثعب .دنع كش ناف-_5 ةمايقلا موي وه : بارتلا

 . ةمايقلا مود ثعب وهو هيف كننأل ىذلا ثعسبلا

 كل اوذختي ملف كوكرت مهنا ول ىأ . هوركملا نم كوعنمي : كومصعي  ه

 ءالجو ٠ كيلا لصيب نأ ىذالا عشمب توملا نأل . هوركم كبياصألاملل ةممدعلا هذه

 . دانضلا معتفو ءايلا مدض» ٠ رضن ا ىناثلا تسلا ىف ئذعملا اذه

 لاساجخي نم تبلقنا : تلادو ٠ درفلا مكح نامز ىأ : درفلا نامز 7

 . نوربكتملا : نوربجتملاو . لاح ىلا



 (:)انيضقام (ةناكملا) تاهو دثع رىألاب ازيا ] . فت

 ()+اهيينس مأ كمرتزتانس كاون تكقاكأ :انزيع عونا لافت

 (”)؟انيجادملا ضني .حبصلاديعب ليل تاملظ نم تبج اذامو
- 

 ةويينر ايو“ دولت سنا ننال ا ل

 (4)2 :اتوارقلا انفاس تلا تين. .فتنا# أو < ةنانقلا كلليرلاو

 (ه)انيفد ًاطوطحم نترألا نطبب ًاجرب لا ٠ هادا درع

 ()انوز ناكف قاتعلا روصلابو ًارصق ناكف ثاثألاب ىّطغت

 يضعان رراغلا ىف لت رلنو حنإبل ناساف لا وا

 ن0 ايلف رت الملا هاقليو شرع قوف نميهملا ل لهو

 (؟)؟انيعناصلا ىديأ هتكرت امك 2 ىدقُي داكي ماعطلا لاب امو

 ىف ارتلكنا بودنتنم وه ناك ٠ روهشم ىزيلكنا ار نررخا- ١

 باطخلا : خلا .. مويلا لاعت 15 رصم ىه : ةنانكلاو . نازول رمتؤم

 « نيسلا ريسكب , هنس عمج : تانسلاو ٠ كدعب : كاونو . نومآ خنع توتنل

 لوأ نم نوريست نيذلا نوجلدملاو . لزهيب : ىضنب ل ساعنلا ىهو

 ةلام وهو © نرق عمج : نورقلاو .٠ ةمخفل حفلا ةربقملا ةيئبأ نم رهظ ام ىهو

 خلا +٠٠ ىطغت ءانبلا اذه ىأ : ىطغت _هتسلمم : ءانبلا ةدرمم هماع

 نم بيجنلا وأ © ميدقلا ىهو « قيتع عمج : قاتعلاو . ءايشألا روص ىكاحت

 ٠ مانصألا هيف عمجت عضوملا : نوزلاو ٠ ريطلا نم جداجلاو ٠ ليخلا

 الا هلهأو هانيجناف » : ميركلا نآرقلا ىفو «, نيقابلا ىف : نيرباغلا ىف 7

 تاملكلا نم وهف « نيضاملا ىنعمب اضيأ نوكيو , « نيرباغلا نم تناك دتأرما
 : نواحرتملاو * ىلاعت هللا ءامسسا نم : نيهملا 8 دادضالل لمعتست ىتلا

 : مهلجرأ ىلع نوشمبو مهبئاكر نع نولزنيب نيذلا

 . هتحلارو همعلم



 ا ف و

 َ 1 - رو » ع 3 زا رف 8 و

 000 ا ردا نقلت راسل شيث كلتقاب .ةليدتا - ناكو

 5 1 مر *َ 1 2 و.

 «؟)انوفتبم لئاوالا ناك امك 0 و هبت نيغتاه اموقو

 ”سا 04 . 5 9 300 0 5
 ؟*)انيهدرالا نورملا ره ىلع تمارو تره هل الح مف

 ا نلاخلا لالج ىبقحم الو 2 ىضمتو مايآأ كلمل لالج

 «ه)انيصيلا فلم م م هللا ارحو لعيس مولدق : ارزدلل الوقو
 - 1 ذم <

: 
 «)انيملاملا ىف ةلالج كيلع 202ىسيع جورخ روبقلا .نم تجرخ

 5 و ع 5 5
:) 

0 5 3 
 (ماانوزحلا هب راخبلا قرتخيو لهم لك كمساب قربلا بوجي

2 

 (ة)اتيضوافتلا ةيدعا تنكو ةلغش (نازول )35-2 تنك ينفأو او 2 ا 5 م

 (١1)؟ انيدصوم انعبابلا اودّصو اوهاتو . اوُمِلَص مجنأ ملعتأ 5 : ع 5 1 مث 5 3

2< 

 (1١)اذيلو افطع هدنع اذدجو افرض هلادهد رخف لظك ولو

 امرت سيفه ىذلا كللاب ىا هن نينفتا : ب 8 كيضلا : ليرتلا >1

 ٠ كانهف : مثف  "؟  هتايح ماي: هل نوفتهب اوناك امك امكفاته نكيلو « ربقلا

 ىتلا ىه : نوعبرألا نورقلاو . تماقأ : تمارو . ردقلا مظع : ةلالحلاو

 هب دلخ ام حيحصلا لالجلا نأ ىأ - 5  نومآ خدع توت ادهع ذدخد تضم

 وهو ؟ كرابملا : نيميلا -ه هل ءاقب الف كلما لالج امأ « خيراتلا ىف هبحاص

 نم ىسيع جرخ امك ىأ : ىسيع جورخ ل ا/ كتفخا : كتراو اس ن ..ميلا نم

 مام ناز ء كلذ دعتع ال ناويدلا بحاسصو.:«© ىراصنلا ىأر ىلع ربقلا

 ىلتص الا هانعم نيم لوقنم مسأ : فربلاو . عطقب : .٠ بوحل ب ب م8  مهبأر ىلا هيف

 ةيمسست باب نم وه وأ © روباولل كلذك لوقنم مسأ : راخبلاو . فارغلتاا

 نضزالا نع دكا ام وهو.( نرعحإ عمجلا : نوزحلاو . هيف رثؤأا مساب ءىشلا

 ىذلا لودلا رمتؤمب تفرع دقو © ةرسيسوس ندم ىدحا : تارول د3

 9 لا ب ماضلا دنلرشقتلو + فالثلا نم نهدبب اميف رظنالا اهب عتيج

 نومآ خنع توت كلما ربق روهظ رمتؤملا عامتجا قفاو دقو « نانويلاو
 كلذ قوف اوعدآو « مهيف سيل امب اوحدمت : اوفلص .١ هيف ام ةفرعمو

 . امل هوحتفيب مل ىأ « انع هوعئم : انع بابلا اودصو ٠ اربكتو اباجعا

 ةوق انك كاكا ول ىأ كدح ١ 3 دس هقلغأو هقبطأ « بابلا دنطوا نم : نيندص ومو

 ٠ مهنوثلاميو ءابوقألا نورادب مهنأل « ةدوملاو نيللاب انولماعل حالمسلا نم



 مسيو اضاع

 روج 0 قى ساذلا لوقي ١ 2
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 المو . ىدارلا اطيعا“" ليلخ

 اديور مهر جاحم 6 اريسو

 (ة)انيبعانلا >3: :لعفيو

 (؟)انونظلا رقت مل تحرص ولو
 (©): انيفجرملا ىف ةليح كلامو

 ]9 ايدك كيلا دع سمي

  (ه)انيبراغلا سومشلا فرخ ىلإ

 (هةنيسساغ“ "يالا" ارو
 (نالا دمة ونا نع وسلا سير... ديلي 2 للاب هاءاراكشو

 (م)اذيط عوضيو 4 راعي 2 ىضي

 (1)(انيسروط)

 بيطو نسح م داك قو

 نم العلا لفل تدق خيراتلا ةعورل لاخي

 امك امهن هباهذب ثارتلا كلذ ماظن نأ ىبان ىأ ماظلا : ميضلا ١

 ئا ءارتلا ا كوخ عاحف تكس - تفحفا نقلا يف هايس انألا ترو
 نير لب لإ تيتا . هيفن نع اتوكس كنم ىقال عاشو ليقف ىذلا نا

 نمأ - 6(  ةئيسلا رابخالا ىف نوضوخب نم ! نوف رلا ب8 كركم
 ىتلا َىَه'اَرَبلَكَنا نأ كلذو ©« سانلا هلوقب ام اذه ء خلا .. . ةفيلخلا قرس
 ةعردملا ىلا هتأاحلأو ٠ ةناتسآلا ىف هرصق نم نيدلا ديحو ةفياخلا تلقن

 ربمف ون 15 ىف ةطلام ىلا هب تبهذف . نييلامكلا نم ابره « ايالام » ةيناطيربلا
 دعب الف : ءايحألا كولاماب كلذ لعفت ةلودلا هذه تناك أذاف < 1١9151١ ةنس

 « رردو رهاوج نم مهروبق ىف امبو « تاومالا كولملاب هولعفب نأ اهلاجر ىلع
 كام ةئبا ىلا ىدهآ نوفرانرك دروالا نأ.« كلذ تاسا ىف ءانالا تركذ دقو
 ناو هتافوب تملع امل اهناو « ةميظع ةميق هل امبدق ايرصم ادقع زيلكنالا
 توت ماقتنا :نم'اف وخ دقملا :كلذ انهقتع“ نم كعزت «هحتفم نقلا نلت ةقرع
 ص وفشلاب ديري م - :دروللا ةافو ذئموي هيلا تبسسن ىذلا نومآ خنع

 هيمحب ام : رحاحملا 7  مهنفادم : مهفرغو . ةنعارفلا كولم : نيددلفلا

 ناك ام ىا « مهؤامحأ ىهو « نميلا لايقأ رجاحم اهنمو « مهلزانملوح كولا
 هب نيزي ناحيرلا اضيا وهو « ةيحتلا : رامعلا 1 مهنم دحاو لك هيمح
 اديقم نوكي نأ قيلي ال ذا © قالطالا ىلع انه هلامعتساو « بارشلا ساجم
 .. ىلو ربكت انم لك: تافرلاو .افيعت ممح : اياهتلا  سلعملا اذه نويرتب

 ( انسحب ءىضت هت راجح. تاك. يا. رشتنيو كرحتب : عوضي م
 لامجلا نم ةحسملا : ةعورلا 5 ةيكزلا ةبيطلا هتحئار رشتنت تداكو

 ملك ىذلا لبجلا وه :انيس روطو . ةراجحلا وهو «لدنج عمج : لدانجلاو



 هس ا سم

 لحت نم كلم «( تادروللا اخأ)

 هيلع: ثيحَبت ىذلا لصألا .كل
1 1 0 

 لام لكو ٠ دعب. اال كلامو

 ٍدجم ٍديلت 5 قاذم ”تدجو

 رتصم تلت زف « اكافص ترشن

 ل اهل تحف دف كلت نإف

 ذيإ: ضزألا قوت (ةوزاق) <راق

 الهس كيلع ناك. دلخلا .قييبس :
- 2 < 

 ابتع تعمسو باركست تو

 5 رعد و ع و و

 ؛لانيرطتملا“ هلآ ةيلحب

 (؟)(انوفرانرك ) نم دجملا عورف
22 

 00 هلال قفص وأ ٠ ىتفيس

 (؟)؟انيبساكلا دجم تدجو فيكف

 انيوطني ال ددؤس تفئاحص

 (5)انيبملا حفلا دلل تحن دقن

 ازاليرق هبا تبصر و ىع

 دكي تدعو انيكلاسلا :

 («)انيقنحملا

 'انررعأل !كزعي - نأ. - نكاحن

 تناكو , زوتكلا ىلا ىدتها ىنذلا نوفرانراك دروللا بطاخملا 1١
 قدنلفب ١5117 ةنس لريربأ ه .سيمخلا ةليل رحس قف ةرهاقلاب هتافو
 تدذخاآ ىتح اموب رشع ةسمخ ببطف «© ةضوعب هتضع دق تناكو : لاتنتنوكلا

 ع وعن مل هنكلو ع ةضفلا ةده نم هباصأ ىذلا ممستلا ضارعإ لوزت

 ىنغلا باحصأ : نيلوطتملا . هب تدوأف « اهب بيصأ ىتلا ةئرلا تاذ لامتحا

 ةميدقلا ارتاجنا تاتويب نم هنأ كلذو : خلا .. لصالا كل  ؟  ةعسلاو
 نادف فلأ زيلجنالادالب ىف.كلمب وهف : خلا .. دعب ال كلامو 8  دجملا ىف

 رسمخلا لامعا ىف هرارمتسا ىلا ةراشا : خلا .. . قافم تدجو 1
 ىتح لزب ملو ©« ةنس هرشع تس ذنم اهأدب دقف ©« كولملا ىداو ىف بيقنتلاو

 : نمزلا نم نرق ذنم ءاملعلا اهياع رثع ىتلا راثآلا نيب رثآ مظعأ ىلا ىدتهأ

 هؤادتها ناكو ©« هركذ ةعفرو « همسا دولخ ليلجلا لمعلا اذه هلنمنض دقو

 كولم نفادم ىفو « 14781 ةنس ربمفون رخاوأ ىف نيمثلا زنكلا اذه ىلا
 . روبقلا ةراجح : حئافصلاو . سداسلا نسيسمعر نفدم تحت ؛ ةبيط

 ةردانلا ةنيمثلا فحتلا نم ميظعلا زنكلا اذه هاوح ام ىلا ةراشا يو
 بهاص ناك لخر : نوراق 25 - دوحاولا ةليلقلا. ةبلاغلا ءىلاللاو . لابملا
 لاح نع لجرلا ريغت : ركنتلا ٠  ىنغلا ىف لثملا هب برضب ةميظع زونك
 . اعضشب ءاقل ىنيقل : نالف ىل ركنت ساسالا ىفو < اههركب لاح ىلأأ هريس"
 : ثارتلاو . انؤابآ ىأ : انتوبأ م8  اظيغلا مهألم نيدذلا : نوقنحملاو
 دروالا نأ نم « فحصلا هترثنو ذفثموب ليق ام ىلا ةراشا هيفو < ثاريملا

 ةكلملا جات اهنيب « فدحت نم زنكلا ىف ام ىلغا ةيفخ ذخأ ؛ نوفرانرك
 . اهدقعو
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 يلا مل انإغ

 رحم تسلل 11 1 ا

 هر

 مارا 7 لااا واش

 ()انيحبم اع ديلحللا 5 |
 ع 0 و

 يأت مادا ١ هاني نتملاطو < ثزع ةعبب .ةيرو
 ديس ذم . ٠ ملا

. 1 
 (0)انيرخسم

 َ ه2 200 بارد 3. 1 26

 نايس ىبرت كن و ؛ةدشنلاو ةابيخ قارفشسد كلما ىلوو عج

 . ىف هلسرأف » لاوسخ# ماحتقا هملعب نأ هوبأ دارأو ؛« ةسامحلاو ةماحسنلا

 تس اهازغف 4 نينس رشع هرمع ناكو ؛ ماشلا دالث ىلا ّشيح
 اي قفساشل# ردع ةليح كك لسا "< ةيرلا د يرع دن ٠ كيلا

 جئادم ددع هيف هلو ©« ىرصملا رعاشلا روءاتننب همانأ ف ناكو 4 ةيلامشلا

 نيذلاةنعارفلا كوملا نم :«انيم »و « وفوخ » . همادقاو هتعاحش اهب فصب

 ةدلاخلا امهراثآ نمو « ةسيناملا ىف اديعب اطوش مهدهع ىف رصم تغاب

 00 لا عي ندمت جاتلا 00 ادهن داط ب !١ تراباماره لا

 ؛ ءارحألا نوملظب . اوناك ةنعارفلا كولملا نأ نومعزي نيدذلا نيخرؤملا ضعب

 9 تالاجر قاذ نجسلا اذه ىفو 1475 ةنس اسنرف كلم سماخلا لراش
 هشف كلاه 0 34 دات سيلا مايأ بادعلا عادلا 5 راسن ىف لضفلاو

 ةنويتنناعلا 0 .٠ داتبم ياطويل هكلظينف ا راي ل وود

 تدسعلا هيمو غلطلا رمتسسم هودعو © (« ليحسسلا.» ميياو-« ليتبسللا »

 مهضرغ لوأ ناك ىتح مهتموكح ىلع نورونشي اوداكي ملف « ةوسقلاو
 اهلعحف هراححأ تاتف تذدذخأو ؛« هاما اوعاتقاو « هومدهف © « ليتسبلا »

 ماظلا نضع ةمألا ةبلغل ةراسما ؛ ءىلاللا 0 فل نيكي آدوقع ةوسنلا

 1 نولفتحس نويسنرفغلا 04 0 ءانملا ا نا 1

 نا“ نيترخسمو . ىراصنتلا دبعم 6: ءدايلاييكي و ةفيبلا باهن دي نآلا ولا

 ء'اهعاقو ةامخم ديدحب اهاَقف : نيعلا لمس "   ةرحجا الب مهلمع اوغلك



 ا

 06 ةتانبالا فرو  اهجارو + قيس ام نويني اوف

 ا هولشلاو :ناقتالا اهل - اهدعأ +7 ةرئاخلا , اونا لذا 5 2072 2 م
 و 010 2 عع

 ام اساجلا هافش نم دخؤتو ملت 5 ةبترد دلخلا

 - و 5 .٠ ل 0

 ارق اهرداصم تبهذد اذإ رايك ممه قيم نكلو

0000 5 | ٠ .٠. 5 5 2 

 . ل

 "كالا ريخ خررالا لإ تطاثت اذإ لاجرلا راثآو
 يي 0 >َ

 ؟اراتيتط  اهماشم ىق " كيكرتو ءانك .ءايندلا ' يف سي .هلديتاو
 ء

 ()انينب ىلإ َولغلا بح دقن اقع ديفلا كاني ت كربلا

 ()انيحماطلا بابشلا ىف كروبو هيف نايخا آل عبق تانع

 ا هيوم اق. كبئرعل اونص“ ا شرعب مهيجانف

 ا دملاو - تيماركلا ةكفاوك "تناك 1 هقيللا رلا تاكو

 (5)(انيم) و (وفوخ) هتازرخ نمو 2 (ىبيس نبا) هدئارف نم رجاتو

 ةينبالا رهشأو ؛ هانعم ىلع قطنلا ةلالد مينأش ةمظع ىلع لدب ام -
 امهيفو « ةانبلا ئنب ام بحع نم امهو «© هزيحلا بناحب نامئاقلا نامرفلا

 4 اه2.دنحو ةرامعلا نحل: ةضاق ممالا ملعأ اوناك ءامدقلا نين م ل ىلع 0

 لطهو حايرلا فصعو ثدارحلا رم ةيهبم لبي م اف مهياع رهدلا ىلاوت دقو

 ناف 4 مارهالا الأ رهذدلا هيلع ىشخي ءىش 9 ١» ءايكحلا كح لاق 5 تاحيسلا

 . « اهنم هيلع ىشخدب رهدلا

 .٠ كلذ وحأو سوفقاثااو تسلا و بادذلا 0 2 نينطلا 1

 تدان او ايعو ارش هسارهفرب لجرلا وهو © ديصأ عمج : ديمدأأ  ؟

 عارو ام اًميش نوبلطي ال نوعناق ىأ : عنق بابش  ؟  ًالامشو انيمي هوهر نم

 كيو ونصلا د كل 0 -ِ 6-0 بلط ىف ك0 نوحمأاملاو ٠ يحلل .

 نشيل هد 2 ةيردكا يسال ابياتعلا 3

 بقااو ©« سباوتسزوسس فورعملا قئناثلا :نسيسمر وه © ىآةيس نق ا

 ترثكو « هيكح ةدم تلاطو «:ةوقو ةطاس رصم كولم معا ناك هفأل نع < لاب

 نتا ليتلا ىداوب. دجوب داكي ال ىتج « تارامعلا تدبازتو * ةيرصملا رانآلا اهيف

 ع ٠ ةيبسرو ةهمسا هياءوالا ةروهسملا رئاامملاو ةييدقلا راثآلا نم



 ظ111ذذذذأذ ]| ]| 000

 1503: تيت وسو ضي ع

 ا

 (ةزاتيمعبتو“ ”ةايغتلا -'نيكتو دباتملو "كارلا ”ةيندت
 ؟)ابينجلل»  :رظستو : "اونلؤ انو . . ةهينبا ا تلق( 3 يللاف

 (0)(انوءأ) اوعرن .مينأ كيهبِل (نومأ) .ىلب. . نيكلامل م

 (ة)(انيمألا) .ّاطق هل ىدلت لو 2ىهاودلا (نيمآملا) هل تدلو
 انيالقم دج باتا نه لب شلال مهشلا ارناكف

 (هالانيثأ) تسبق مهراونأ نمو . (اموي) ضرألا ىف مهرانم تشم

 (ة)انيبجسم “ (كوللا ىداو) لع ارتاطأ مارا 0 را

 (ةةانيدعصم ”كولملا ه4 فاق طولا دفصم ير

 انيهر هبناوج ىلع َلحو دّيق ريغب بارتلا ىف ديقت
 ا

 اهل+:ةدينقطتم-  ةراجخلل اوسيلأ, ". نهتق :رحتسلا ناك هللا قلاعت

 ىف لاقيو « ةطقلا :.ةرهلا 5, توملا ئهو ةينم عمج : ايانملا ١
 ىف عاد ام 0 نينجلاو . اهدالوأ لكأت اهن اهنأل « ةرهلا نم قعأ ” - لثملا

 فاتخاو ٠ نو مأ ازال ههبشأ : اور د مصرا

 ناك 7 ةبرارس ىدجا وأ هيبأل ةيعرش ةحجوز همأ تناك له : نوخرؤملا

 ١١ هيبأل ةيعرش ةحجوز همأ تناك نم الا كاملا ىلوتب ال نأ مهتداع نم

 . نوتآ نرخ كليا ةنناكسباد ةسا ص !وت ( نومآ خنع توت )

 ,ءم ا اع
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 ناك هنأل « نومأاملا راتخا دقو «© نومأملاو نيمأآلا ” ع نيتفيلخلل ةراشا ا 5

 :-ةييهو « ءاهدو + انارو « انسملعو ؛ اهلسو 200 نمادلا الشلل

 كلك كك مهتافص تناكو © اكولم ١و رامتص عانشأ هل تدلو ىأ « ةعاجشو

 . نومأملا ىف اهانف رع ىتلا تافصلاك

 . نانويلا ةمصاع : انيثأو . تذخأ : تسبقو . ةيلاطباأ ةمصاع :امور ه

 7 5 راضحلاو مولعلا نم نينر مقل ْنَد ةرناغأا مه لك الا هنتذخأ ام لا ةراششأ كيف

 رياح ىلع رصقالاب لينلل ىرغأا ءىطاضشلا ىلا وه : كولا ىداو 1
 نم رصم ةنعارف كولملا رباقم اهب ةبلص باضه» وهو ابيرقت ةعاس فصن
 افمناقتاو اهب ةيانعلا ىف نوغلابي اوناك دقو . اهدعب امو ةرشع ةنماثلا ةرسالا

 دنيا نيدفصم ال بفصولا قوفب دح ىلا

 : نيقطنم م6  ةقوسلاو كواملا هيف ىواسستب ماقم وههو٠ ريخالا مدرقم
 - 9 نم اوئشنا مهنا ديريو ؟ ةراجحلاوفّقمتطنا نيذلا مهاوسبلا



 3 مع جي

 00( اهناتيح دربلا نم تومي 8 نم حي.اعلا نيأو

 اماطيش هْينرَق  كّرحي مهلاومأل نمو نكاو

 اماهرب رفظلاو باذلا نم عابسلا ىوعدك ىؤتلا ىوعدو

 نومآ خدع تون

 0-20 >ٍ َء 2 2-8
 (زاةيرباغلا  نورقلا ثيداحأ انيربخ -( عشوي) تخأ اي ىفق

 يو
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 هذص ريثات ناك + مهتميغ نم هبلع نومداق مهنأب رشبم نطولا ىننأ اذا ىأ

 ءاكذ ةوق : ىذشلاو . بوقعب هيبأ ىف فسوب صيمق ريثأتك هيف ىرشبلا
 .٠ مكلا لصأ وهو ٠ ندر عمجب - نادرألاو 8 ةحئارلا



 ل ”ىهبادل

 هدكرخ“ " اَذإ يلسلا كر

 اهثوُد الِإ وص 9 يلو

 2 00 * .٠

 نهنلا-ركف ب ىق ؛ .افللا ٍريصق نم

 2 ع

 الو ءرشاو الو ٠ عاضو ريغ

 ةيحب مل ولف ٠ الادمأ

 ىه 7 5 0 م
 حرطاو « عشخاو « مارهالا ىلإ مق

 ىلإ شمت ام. ء لهو
 وأ .طبقلا دنع م وه

 رجح وم اربنم تا

 اهب دلك ا ٌعْداو

 اعيرأ لا

 اَقَلْيَق تدضختو 4 اليخ تبهلأ

 انم شيجلاو ٌرهدلا تضرع دق

 اهّدِءَأ و

 نطرع قف  اذتاق نبل - ام
 كك 3 4

 .كر تعم ف ءايحالا ىرتف

 نإ لرت ا يرق + يااولاو 5
 مهحير# 0 ةيظيرالا ١ لا

 يا !ذ
 ردق ةياغ

22 7 

 نوبزلا برحلا حجرت وأ « َةَنِك

 نينسلاو ىرجت ليخلا اهادص ىف

 درا ندا ل
 نيميلا وغل الو « لوقلا ركنُم

 وو

 ىف هتييْحَأ

 ا ريكنافلا رعرو ءديفلا ٌةلَح

 نورقلا بارحمو رهدلا مرح

 0 دنع ٍرْهَطلا مِطَحلاك

 نيبطاخلا .ًاقح َكَلِبق نكي '

 رشا للوألا قيسكصباو هركلل
 7١ يبرألا تورقلاب .تطاخأ دق

 لا ةياص الع تلاخأو

 اهنع

 ؟)نيعرادلا فصو « ّرهدلا حشو

 نيفرشم مهيلع قوما ىرتو
7 0 : 
 ؟ ثوربتعي لهف « دهعلا دعب

 نوحتافلا

 ؟ نوحتسيال مهخيرات دما

+ 

50 
 رسما ةمق ىلع وهو املا ىلا ةدوهشلا ةلجلا كت نا ريش ريش 2-7

 : لساوبلا هد ونح د

 0 مارهألا ةمق

 : باتكلا حفص - 4

 : دونجلا اهبأ 0(

 . هتاحفص بلق



5000 

 ىلتملا 6 وتل رشسا ( لوح

 هتلبقتساف غ٠ جنرطشلا عضو

 عضاخ اذه : ناكلملا اذإف

 انني انييتلاب سرا هاك توص

* 

 هالعأ ىف  رسشلا لقلمك اي 3 دو

 دهملا ىف جاتلا ليم
2.0 

 تكلم اما يدع: :٠ حيزلا ف .ةينوتأ

--- 

 ةمأ ْق دينا

0-77 

 ا 0 ا ند ىلإ 3 بدلا

 ولأ و ٍِ ا

 ركملا نمو
 اورعشي مل نإو سانلا ٌرْخَس 2و

10 

 تملا ' اياك 1, تاغانجلاو

 ىلبلا لام له « ٍرهدلا بيطخ اب
 عقاوملا ١ نم ةعقوم : زتلرتسا ١

 كلملا وه : ماللا نيكس

 . نويطان

 1 تلا

 نيليه تلا 000

 0 00 نانبب
 ()نيكتسم اذهو : عمجلا ىف كل

 ٠ 0 ٍء

 يمك ىف اديص نيهاش ىأر نم

11 
 (0؟( نيلهتدنس ) ىركلاى داو نمنيا

 ُكّرغ ىذلا م (؟)؟ نينجلا بيغلاب

 نييطو عام نم سانلاك اهمإ

 (ة)نوزخ ع د تازانحأو ٍلوهس 1س

 ()نبنكلا بنَضلا بلع ٍتاولف

 (()نينألاو هيف عمدلا اهيلعو

 0 نحلل ريغ حّبنلا ىكزي لع

 نيرا نوت يل .ايرق

 نيرباعلا روسجو : ىلاعملا ىف
+ 

 ؟ ترفكلا تلوح تلك نادل
2 

 : كلما - ؟1ب نكويلنات اهيف
 اهيلا ىفن ىتلا ةرارجلا

 كاش » هاوس انفك وأ هدهع ئلوت رشد موي نوياداث لوق ىلا ريش 2

 . ضراألا نم ظاغ ام وهو « نزخ عمج : نوزحلا هدول لبقتسملا * « همور

 محلنا أرهو 5 نخؤأالا حطس تل ميدآلا # 1

 نانا ااا هيض و روتسملا فقر راسفلاو 2 ها نع ”اناقلا

 : هحضنأ ٠ 0

 . حط : ميللاو 3 حدملا : ةيك رثلا تامل

 ( 1  تايقوش 7 9١؟)



 ؟ نيغبانلا ف مهظح اولاني 2 دعا 2 قاع ١ نيشلا جيارأ 5 . + ماع 72 5

 4 يا و يي 10 ٠

 000000 كلل ًاعفقو ( مهتلك لع ٠ ايتدلا .اوككم

 ”0 ل ا نب
 (1)نيافا انسح دادزي معو اوعلط ام عمم رهبللا - .-سعحو

- 2 01 6 : 
 00001 ةلثمأ  اًوضمو  ةحلاض  ةودق اوماقأ دق

 "0 اعل 4 م

 ع 3 2 2# - ص

 ()نيهر تقذ ىذلاب .ىح لك ىللبلا نامدن توملا عيرص ا
 و

 (5)؟ نيحت تاب لاجالا ملعت 0 ايانملا لتق م تدك

 ؟ بهل دودلا كليخ تدابأ له اهماجأ ىف دشألا كيفان

0 12 

 (0)؟نيجسلا لذ ىرثلا فىدرت مك لإ ٠ ابابلاب نجسلا زيزع اي
 م 6 ا *2-

 (0)نيبجلا حوسغ ةرغلا لئاس ىثناو ىلج كل 5 ف ممل

 ]| ستفلا ىوحو . اسنرمل ةيلاغ . لرطن - .ةياثلا . ءزرحأ

 0000| اضع  يغنلا ٌرصيق الزان هيف : بابسنألا  ارصيت

 ()نيسلجملا ىديأب ال ء هيديب هقرفم ىلع جاتلا َسِلِجُم

 ةنانك : ىلبلا نامدنو بارشلا ىلع ميدنلا : نامدتلا ”٠  ىسا اهعمجو
 + ةحتملا و

 رذصلا اذه قرخت ىتلا ةصاصرتا نأ » : نويلبان لوق ىلأ ريمدب نس 1
 تحبصأ كئادعأ لتقب ابانملا ترسشخا ام ةرثكل كنا : لوقي « دعب قلخن مل
 . لاجآلا نيحت ىتم اف رعت

 - ةرفغلاو ٠ قبس : ىلج 1 ابابلاب نويلبان لعف ام ىلا ريشي د
 اهنوتاي ليخلا ساومسل ةداع : نيبجلا حسمو . ضاييب : سرغلا نيبجح ىف

 دوس ىذلا وهو ©« نويلبان نسفنلا رصيقو ..نائطلمسلاو كلملل ادلو دحو
 . باسنالا هدوست ملو هسعن

 مون ءدبد 4 تيقم جوت ىذلا وه هنأ ىلا ريس » نويلبان ىلا ةراشالا 6

 ٠ لمعلا اذه ىف اقح هل هومدق نمم دحال ري ملو ٠ جاتلا هيلا مدق



  اهسلا لان نِإو  ربق ىف سيل

 ن راف تا خيراتلا لزناف

 نلف : تمش'ام طاضألا عدخاو

 ىوس دجملا ىوح ايماصع اي

 ييعرك 10 اعدقا , ىمغتلا كم

 اذإ - سمشلا».وأ :زدبلا“ نيسن

 ىلع ىو اه رمخلا لوو

 امف « ىِلْصَأ : ورم 0و

 : مم تلاقف 0 دق

 هلام غفت 6 تضونتو

 اسكطللا كما اويققلا ل اهبق

*« 

 ؟ نيبتم قلخن نمو « سفن ىو نك

 (1)؟ نيفد ىسيعله :ضرألا ىف اوثحبا

 ()نيطقلا َلاغ ام ّعبرلا ٌلوغّيو

 ؟نيصصح نضح نم ِتوملا ءارو له

 )يربو انزو تيبلآ قيري ام

 (4)نيدماهلا ضعبك ًالفغ ىرشلا ىف

 ! نيعدخنملا ىف خيراتلا دجت

 () تت قرمتلا ىف تيكا دق ,ةلضف

 ملت بجسللا نوع ليقف ,ةلينأو

 نيهر زيليخم :بادفايألاب كول
4: 

0 

 نيبزاشلاب :تلعف دقام ِثَّخ

 نيط سانلا لصأو ُكسم هّلصأ

 قع, : ةروتلل . شنو

 ()؟نيِع كلما تانب نم روحلو
 و سل

 نيزجاع الإ سانلا في ال

 نيرئاثلا

 شعن تائب نم بكوك : اهلسلا ل 1  ناكسلا : نيطقلاو . ربقلا : نسمرلاو
 . الوهجم ىأ : الفغ 154  عافترالاو ومسسلا ىف لثملا هب برضب ؛« ىرفدلا

 : هىشالك نم ةيقبلا : :ةليحفلا ب ه
 :* اهارك' تدلو نأ تاركا ع

 ٠ لصألا ىف قيرعلا : قرعملاو

 . انسمللا روطاربما ةنبا زبول ىرام نم هجاوز ىلا ريشي 7



 يفتت

 (:)نيصحلا ورخلاب مقل .اهيرت --. -ىضمو « _ ارخذ ::سيراب تبيع

 نيغباتلا بق "نيراتلا رت - اهدنل الكل 6". ٌضوألا ”لزن
 «)نوكولا هتزاح رسنلا تافرو ىرششلا اهاّقلت ٍثيللا مظعَأ

 ()نويقلا ئديأ هّلثم بّلقت مل مراص اياقب ٌدمْغلا ىّوحو

 اال ا لا كفا شلل لزب 0 ميعاد عيل
 و 5 4 ا >ٍ - و 4

 (0)نيبس تايارو « ٍسمأ تّرِس ةيولأ هلوح ىِصحت تسل

 ع 2 ل 0 00060 4ك 7 7

 نيمأ نفجلا رهاس نابديد هتلمم قى  ىهو اهنذع مان

 رك 1 ع 2ع

 ()نيدخ مويلا وه سمالاب كلل 8 كاك ودع نم ىاكو

2 
 "ا

 (/)نيزولا كيقبسي تاب دق .السع فالهلا فكليقسن :٠ ناك. . كرو

 (م)نينظ  حَص نإو دولار هوج مهتاف .اذدو تمركتسا اذإف

 اني ادي خد

 5 --- 2 ً .٠
. 2 - 

 (6)نيرعلا ماغرضو ضرألا رجح  هذونسم ىف ٌعجض

 ا.] مرلا رسثلا ىف ةمكحسلا ةحور , 4 هي . شواثلا 2 ةيزهأ ”ةعللطج

 تارفلا بناجب ةدسأم : ىرشلا  ؟ نيصحلا عضوملا : زرخلا ١
 دا هطول ىغ اللا شع وجو. نك عمج + نوت ؤلإوأ -لتملا اهتاج ضب
 عناص وهو نيف عمج : نويقلاو ٠ عطاقلا ةعنسلا : رانا لابي قادم

 ني نيالا يرينا نيل هه نإ اهلك ١ كفل و: نولولا وا ىرشلا و2 دنملا
 تو لا ون : نيقبلا ىماو نبقلا نع ةباثك» : كلا كفتاح ث 2:2 رشي راب
 ىتلا مالعالا كلت ىلا ريش  ه  تافر نم ربقلا مض اميف لثمت ىذلا

 هذه ىف لان امل ازمر ٠ هربق ىلع تعضو مث « هبورح ىف نويلبان اهمنغ

 ةوادعلا نطابلا وه : حشاكلا ودعلا 1  قيفوتو ريدا نم .بورحلا
 نوحطملا لظنحلا بح : نيزولا 7  سيبحلاو بحاصلا وه ٠ نيدخلاو

 7 مهتملا : نينظلا 8

 ةالرااو اهروحم نع ةباثك : ضرألا رحجحو .٠.٠ لوقصملا : نوئبملا رمرأا ك5

 ٠ ميقملا : ىواثلا ٠١ تن دسألا : ماغرضلاو ٠ نويلبان هب



 ل ومس

 (1)؟ هنارغط مهتاذأ ىتحح رمهعدلا ىف اًوْعَط نيذلا كفارشأ نيأ
 ()؟ هناخيش ىّمد ام ؟كيدان نيأ ؟ هيلع خانأ ام ؟ كيضاق' نيأ
 قاربل . ىرت ام نيل نمو نزح ةانآ كح اننار دن

 604 هنارثلا هنم نيترم تشق له ارصع غلا م لاسر يرسل

 ()ونازيم اهنيب طسقلا لمح رمق تالا ١0 ل
 (مزةنامور ىرولا ىلع ىّترت نل للاثلا داسلاب شيلا لله

 نويلبان ربق ىلع
 نيمثو قابمل ىف ديرق قه نيذت شيرابا ربك قلك نخل

 ه9 ينص  اهييرحب رغشلا .اننخ 288232 نك رخو فرت م 2ع 2 . 7 سه ء٠
 يتلا قف :تراؤت ”لهعلا مق __ ”اقإب قس © قرثلاا ىف تياوت انف

 نيخ تال نكلو « ٌرادلا تند . . تسايتسا ام .اذإ ىح «تبرغ 0 11 طب
 ((0)نينحلا حيرابت هتباذأو ١ اهتوقاي , ىغولا ران بذت م و. 2 500 0 - كا

 ؟ نيد رارحألل ٍناطوألا ىئوهو -ةرح . تسيلأ 4. اهومولت ..ال ع )ع 2م
 ب9 0

 . نيرخسملا ةماعلا قيرفو ,« نيرطيسملا ةذاسلا قيرف امه : نالصفنم ناتيؤرف ةيصخلا يك, كلور انهو ., ام نحا 8# تقود تلرتإلا ةفئاط ميدقلا اهدهعل ةمور ىف ناكو : فيرش عمج : فارشالا ١
 ىف نآلا هيمسن ام ىه تناكو « نامورلاةودن راد هب دارملا : كيدان ريع

 : هنايشيمثو ه باصا ام : ىحد امو * .خؤيشلا نيبلجم ةيروتسدلا مظنلا
 . سلجملا عامج هاوس نمواةنثم فلأتت نلجرلا وهو « خيش عمج

 . لام رتسإلا نع ”ئكيسناو قكلااذع فنع ىهتنا ىلإ ' يرض 7
 ٠ لدعلا: طسقلا 4  ةجاحلا : ةنابللاو

 . خلأ ٠.. تينفأ كنأ ىضرفا ىأ « لعف مسا : كبس ل ه
 ٠ دآرفالا ىنعم ىف انه ةينثتلاو « ريظنلاو ةدللا : برتلا 1
 عمج وه وأ © هل درفم ال عمج هنأ ىلع « هجهوت : قوشلا حيرابت س ا/

 + مدل رمت



 انلا لتتقي مالإ . ىرعش تيل
2 9 
 اداتق ىراصنلل ناك داب

 ىسيع ةيآ نوحمب بوعشو
 ًاتْيم .حورلا بحاص نونيهيو

 ري بودل وب نبيلق يرلاع
 دحلاو « ر عئارشلا ف وهزلا ةمور

 اًريزع ىدعت امف <« ىهانتلاو

 ليبق .شلنم نيم مل حل ام
 ادبعو ىلؤم , كيف . سانلا حبصي

 لاع برغلاو يقرشلا ىف كلُم نيأ
 امعأ تكلامملا 07 3 رجاق

 ا
 "ل

 اياع رو )ع ةثيبج لام د

 :ماعقلا ب ؟  اينفلا يع >ةقتفلا ةيندلا ١

 ()؟ هناتفلا: ةّيندلا ىذ ىلع س

 ()هنايدلا شرع « سوسقلا َكّلمراص

 ناله ةيربلا قدا نولعي -+ ل
7 

 (م) هناذكأ هدعب نوزعيو

 (5)هناطفو ةؤابغ ىرابتت

 009ج عوز + ركتعلا فرم

 (5)هناهم انيِهَم الو 7 كيف

 (/)هناطوأ اهدعُي دالب وأ

 (م)هناملغ 'ىرولا ِكُدِبع ىريو

 ()؟ةناطلس ىحضلا ف ٌسمشلاٌدسحت

 (0٠)هناوعأ .اهعيدبَو ىطعيو « ل

 ١ )1 هئارطملا تنأو « نزاخ مهلك

 اهدحيب 00 ةقضلاك مي هبلا مهلوصو نا دارزملاو +: زدالاك

 . هتكاشاو 3ك ىف. داتملا نم نانا

 ةعيرش نوفلاخي مهنا هلبق ىذلا تيبلاو يبلا اذه نق شلل نبذ
 # رددملا < ماللا ديدشتب - ا ةنيللت نونلل انني ىلع

 ٠ لزهلا : ةناجملاو ٠ رخفلاو م هيتلاو ء ربكلاو نسسحلا رظنملا : وهزلا

 تغلب كنا ىأ : خلا ٠٠ء٠ازيزع ىدعتامف ٠ ةهياهنلا وو وح

 ناكنمو« زعلابابسا نم ءىشهتفيمل ازيزع كيف ناك نمف« ءىش لكىف ةياهنلا
 ةريشع كلهأ ريغل نكي مل ىأ  ا/ ب ةناهمللا تابحوم نم ءىش هتفي مل انيهم
 رئاشعلا تطقسأ كنآل : هيلا نوئحلب انظو اهنوذختبي دالب الو « اهب نورتعي
 خلا ٠ كيف سانلا حيصي - 8  مهناطوأ ىلع عيمجلا تبلغو « تايبصعلاو
 ةداسلا زع بناجألا ىلع ديبعلل ناكو « اديبعو ةداس اوناك كلهأ نأ ىنعن
 0 مهناطلسو

 . «مدقتملا تيبلا 'ئف :كلملل فصو :رداق .1١  هتوق : هناطلس
 ذاب قا: عيبا( وكر اع لامعالاو . الامعأ اهلوحب ىأ : الامغأ كلامملا عبسمبو
 . هتعمج ٠ : هتيبج ١١ ب اهيلا اذاضمو ةكلمملا مكح تدت



 هئافتيس-  ةكلام "فللبل--: نأ يثاب كيلا دماعت ا دستفا

 (1)هناينب ليلا ىف ٌرهدلا مده كلم نما , ىرثلا ىف ةلوج

 ()هناجلوص ىرأ ىذلا بارتلا ىف تقلأو « بوطخلا هجات تقزم

 (0هناونع ىلبلا احم ٍباتكك رمسر دنع ٠ ةنمد دنع : للط

 (:)هتارإو* ىدملا - لع :ةغوضو ث:: 2 اهو و قئاقحلاك ليثامتو

 (هزهنازرلاو مهراقو انه نا ريفا كلولم ىذه : لوقي اهآر نم

 ()هناتملا عفدو ىلبلا دف نيبو روصقو 2 لكايه اياقبو

 00 0 الا
 تابع هيما عصا  كنصال دايك نون لماع ترحل

 (م)هناكم كام لح « موق هلال ليون 1 ءاجو « نيد حار

 (1)هنايصلاب ٍةقيلخ امد َّق ارهإ نودجملا لِصح ىذلاو

 ام ىهو « نونلا مضب « ضقن عمج : ضاقنألاو ٠ بازتلا : ىرثلا ١
 وه : ناجلوصلا  ؟« ا فرشلاو ةنعفرلا : العلاو . نايئبلا نم ضعتنا
 5 سأرلا ةفطعتم امدع وهو © نححملا

 : مسرلاو ٠ اضيأ رايدلا راثآ : ةنمدلاو , راثآ نم صخش ام : للظلا - *

 ٠ .ءاتلا رسكب + لاتسلا عمج : ليتثامت 2-2 راها نم ضرألاب اقصال نالاام

 .ةمظعلاو ملحلا وهو , دحاو ىنعمب : ةنازرلاو راقولا ه حاضيالا : ةنادالاو

 رصيق سويلي وه : سويليو . اضيأ حصانلاو « رصانلا : ىراوحلا  ا/
 وه ليقو * ريمحأ عبص : ناوحراألاو . نيمدقألا نامورلا ةرصايق دحأ
 ىتلا ةوقلا نع ةبانك ©« هترمحل مدلا انه هب دارملاو ©« ناولآلا نم ةرمحلا
 . ءامدلا كفس اهبحاص لحثس

 : نيد ءاجو . ةينارصنلا لبق نامورلا نيد وهو ©« بهذ : نيد حار 4
 نيبلاغلا كلم هناكم لحو 3 نيبمدقألا نامورلا كلم ىلوو .٠ ةينارصحنلا وهو

 اديدج اكلم اوميقيو « نيد لدب انيد ةمور ىف اولحيل ؛ لاتقلاو برحلاب
 رشبلا ءامد ةقارا الا « ةرمث هلك كلذ نم اوذجب مل .؛ بهاذ كلم ضاقنا ىلع
 ٠ لنفحل او ةنايصل ١ قحتست 2 : ىتلا



 دل الهو د

 ا ول رو 2 ءاغصالاو قطنلا نيب ةلصلا عاطقنا ىلع . ءاضف ىلإ ءاضف

 ضاخو « (١)ءابوحلا رئارمس لانو « ءايحألا ةعامج اهتبسح اهتيأر اذإ « ءابه ىهو

 داكف ٌرثنو « ()ءافخنلا حربو ءاطغلا هل فشكناف « ءاوهألاو ()عئابطلا ىف

 تالين افا الو ضرألا يف .ةيآ نم. ختي ملف مظنو « ءاشنإلا ىف هيلإ ىحوي

 « مهل ج رخأ ضرعم ريخ ىف ساذال ( نيميواب) هعيفرع ذاتي تسأل اممأ اذه لك

 , . ضقني موي هناينب ىلع ًافسأ ايو ءضفني مث قوس نم هل (ة)ًاهاوف

 للا طلاب يرزتو )ركل انئادلا لع ّليذلا رج ىهو اهتحرب

 5 عنخ لإ كفنلا هرآ لعمل امور ىلإ :تاليجتو + )ريغ امو اهم ريش اه

 داك رثأ نيب انأ اذإو اهتغلبف ء ىأر ام هرارتغا ةوشن نم داؤفلا ىوادأو

 (م)رادجلا اذو َرادجلا اذ لمت تفقوف « (0)لاتسي هتماركل ناك رجحو : ملكتي

 : نيوبأ نبا رعشلاو  رعشلا راث نأ ىلإ « رادلا كلتو رصقلا كلذ (ة)دشنأو

 . ًارقن كيدي ىف ا أكو .تمظنف - « ةعيبطلاو « خيزاتلا»

 « قيدصلا لالجإو « ملاعلا ماركإ ذاتسألا امأ + ىلإ قيقوتلا وأ

 |0١ ره امله لوبقب نم لهف < ايهالك ناذه هللا دمحي > ىل تننأو

 ؟ رعشلا ىلإ اهنم قد“ خيراتلا

 م هو

 «سفنلا : ءايوحلاو ٠ متكي ىذلا رسلا ىهو . ةريرس عمج : رئارسسلا ١

 "  ناسنالا اهيلع لبج ىتلا ةيجسلا ىهو . ةعيبط عمج : عئابطلا «

 هلامك ىلا ماعتلا ليسيبامبب تلا < ماسجإلا ين ةءراسلا هدا قا و
 الطبيعى  ” 7ءافخلا حري ل ٠ حضو ىأ .

 نوكتو « هبيطأ ام ىأ « ءئش نييك ,بيط نم بجغتلل ةملك .اهاو -

 وح ٠ ربكلا  ت  تابف ام ىلع اهأو ٠ لاقب ©« اضيأ عجفتللو 6 فهلتلل

 .٠ ءا كربلا

 :!قشم ام :؟نيغااعو ."اهناعث رغضت وأ'اهنم ممقت * ىزرت 1

 : علا نادحلا مب ٍديلاب 0 ةليقلاب هسمل : رجحلا ملتسا كك و

 هينا نإ 1 هه لاس < كلذ... رمعلا كلذ دنا



0 

 سمنشلا ٌريغت « اهلامك جوأو « اهدعس ةورذ ىف ىهو - سيراب ىف ةنبملاو ©

 ناطلسو : اهلابقإ نابإ ىف ():ٌدادغب وأ « اهلامجو اهلالجب اهدجم ريرس ىف
 ةنيدم » ىطعأ ؛ معنملا ناحبسف « اهلاح ٍدعسأو « اهرمأ نعأو « اهلايقأ

 . ةذحأو ىف نئادلا كفي“ هئردق تلو # اهّلك ءامسألا « ٍضرعملا

 و

 زئاوجللا عيزوتب لافتحالا ةليل نع هّابص رفسأ ىذلا مويلا ىف اهنع تلحر

 ىروهشم نم مهلك « نوديزي وأ ًافلأ نوتس مهنم اهلان دقو «٠ نيضراعلا ىلع
 2 .٠ .٠ .٠

 ىثشمو رشع عساتلا نرَملا ةزانج كلذ ىف اوعيش « نيعرتخملا رابكو « عانصلا
 انيلقنارث . ()رمسلاب تضقت ةليلوأ رم راب هناكو < هانفد ىح هيف ىتةلخلا - .٠ ع -

 ررغلا" حضاو ليج هنأ هنساحم نم ركذنو : هبارت نم لماتألا ضفنن
 و و

 ناينب نتمأ ىلع هيف "للعلا ماق « ليجبنلاو مظعتلاب خيراتلا هركذي . (©)ليجحتلاو

 : و

 بورض نم ءامم ٌلوطأ هل تبرض : ناسنإلاو قئاقحلا نيب بجحلا تعفُرو
 مزو . ةرعشب ّرَبلا داتقاف « ناكمإلا غلابم (:)رداقلا نم دمتساو « نافرعلا

 #0 2 : 0 سار 2

 ءامسلا ىلإ دم نأ كشوأو « لابجلا غلبو ضرألا (5)قّرفو « (0)ةربإب رحبلا

 بورحلا ىلع صاغو ؛ ىده بطقلا ىلع دجوو ؛ ىدملا مجنلا ىلع ٌدفنو . لابحب
3 18 

 « ءايعلا ضارو هلاتق لتقو (/)ءادلا ةريث رسكو ؛ ءاوهلا عئاقولا ىلإ بكرو « ءاملا
 مس ع

 نم ثيدحلا لمنو « ءامصلا ةلالا قظنأو « ءامشحالا مسجلا ىلع ةادضن لخدو

 . ةّيساصلا ةلؤدلا "كلم" رقم تبكي ىلا قايل ايما تان هذ
 : ةكرتو انئمن اهرما تا ىا ؛_اهلارما-لفاو 'اهكاولف ةوق ة!اهلايقا ناطلشو

 ردق ضايب ىهو « ةرغ عمج : ررغلا  ؟  ليللا ثيدح : رمسلا  ؟
 7 اضيأ سرفلا مثاوق ىف ضايب : ليخحتلاو 5 سرفغلا ههبجح ىف مهردلا

 . ىلاست 20 قاما نم نبأ د 0200
 ٠ ةعمجو هدش اذا . ءىشلا مز مهلوق نم : رحبلا مز  ه

 - اي نابآو اهلصف : ءارلأ تفيفختب .« ضرالا قزح من1

 . كلم ءرب 3 ىذلا 8 ءابعلا عادلا  ك/



 د

 (* ةمور

 : مرتحملا ىيدص

 : اهتلود ف ىهو رسجلاو جربلا تاذ لباب امأكو سيراب نع ()تردص

 ءرونلا ةنيدم سيرابو ء سمشلا ةنيدم اهنأ الإ « لوألا نمزلا ىف «)ةبيطوأ

 اهكَلُم ةعفز ىف ىهو « رصانعلاو سادجألا محد زهو «رصايقلا رقم (7) ةموروأ

 ةلككا كلاذ (6) ةيردقكتمإلا“اوأ خرعارلا رسسبلاك ممألاب جنم ٠ يالا

 هعيدص ىلا باتكب اهمدقتو <« ةديددقلا هذه ناودبذلا بحاص ملقن هارت

 تعجر : ىساراف اع تريبعتح - :١ تقار كاع: للعامسا ةاسمالا خرؤملا

 2 قرعصلا اثنآا يف رجتتع اها ةملدق ةئدم : لئايز . فيرملاو

 00 بت يدلل تاع ميظع ءانب اهب ناكو
  وآ) ةيلسا ايناوح نم لك لول ( تاعيط أذ نأك هنأ : ةتفص لف اولاقو
 اهساوح نم لك لوط ةيناث ةعبط اهقوفو :امدف ؟"1 اهعافتراو امد ؟ا/؟ علب

 فرطلا ىلآ ىلوألا ةقطلا“قوف ةلئام تناك ءامدق ؟1 اهعافتراو امدق *8.
 ناكو » عضولا 1١د ةعوضوم ةيقابلا تانقيطلا تناكو » ىبرغلا ىب رنحلا

 ١51 ةعبارلا لوط ناكو . امدق "51 اهعافتراو امدق ١84 ةثلاثلا لوط
 نمل 2تتتا ناكو" 00. ةساسللاو 5< ةسدالاتلاو + 3125 ةنئماقللاو
 وأ ةرطنق كانه تناك هنا نولوقيو 6 امدق 15 ةريخألا عبرالا تاقبطلا هذه
 « امخيأ امدق ١٠ اهعافترا ناكو < همظعم وأ ةعدانثسلا ةقبطلا سأر ىلطذن ةبق

 « ىكرشلا لامدشلا ىلا هلبم فعضأ © نحنيم هره هلك كلذ نم فلأتب ن تاق

 نومعزيو ؛ صوصخم نول ةقبط لكل ناكو + ىبرغلا بودجلا ىلا هدشأو
 ناكو ©« سييفن شارفو ةييهذ ةدئام هيف : حبذم هلك اذه : ا هنأ

 قش 1 م ناك هنأ هنع نو 5ذيف لبان اح اذأو . امدق ١ هعافترأا

 لل يلا يلج نلف للك نع ناكو < بوتجلا لا 'لامتلا نم ةنيدملا

 رسح رهنلا اذه قوف ناكو « ةنيدملا قاوسأ نم قوس لك ىهتنم ددع باب
 » :ىكرخأ بئاحع اهل نوركذيو ٠ لباب ىلا بوسسنملا رسحلا وه دحاو

 رقم تناك كمددق ةيرصم ةئدم : ةبيط "«"'   اهاودسو ةقلعملا نيتابسبلاك

 ةشدم اهامس اذهلو 3 سنيعمتلا ةدابع اهب تناكو 3 ةنمزألا سعد 98 كلملا

 تناكو 3 نمزلا اذه ىف ةيلاطإلا ةلودلا ةهصاع“ كهماز د 7 ب سمشلا

 بّتا وهو ©« رصيق عمج : رصايقلاو . ميدقلا نمزلا ىف نامورلا كلم رقم
 ةلودلا ىف ةيناثلا ةنيدملا : ةيردنكسالا 5 مورا كول نم كلم لكل

 ىف ىحلا ةلسملاو « ةبيحعلا ًاهتالسسمب ميدقلا حبراتلا ىف ةروهضشم 34 ةبب رصملا

 ٠ نرق وحن ذفنم ةبرصملا دالبلا ىلع اوراغأ نيح نويسنرفلآ اهلقن سيراب



 ب ا

 اناسنإ كايند نم كرات شِمف هتياحس وأ ران ةايحلا نإ
 (:)انادجو موقلا ليخبل ىرأ الو | ةيطاعو تادجحوب ميركلا ىرأ

*" #0 # 

 03 0 2 #8 - و 5 و 5

 ()اناولأ هللا دنع ةلهألا ىبءدأ  هتليل نويحت ىذلا لالهلا اذه
 0 , رجب 2 3 3
 ا«)اناطيش مالعالا نم هاوس امو اكلم ىغولا مالعأ نيب نه هارأ

 [)انانو ربيشلا اتاي ]يق ان[ ح١ ل مب ىلا نع يل ِناَ هر .٠ - سنس هس 3 .٠ .٠
 8 5 ا و

 (هزانارق .سانلل اوعفر مناك حنسبتمم.. هنم لالج .هيلماحل
 5 ى. ع -ِ و ا

 ()انانَع بْيشلا ىكذ ءىربلا مد هترغ لوح هنم رمحا ام نآك
 م 5 ع

 (؛)اًنامظ تامدق:ئذلا ديهشلا روت . هتريخ هانلاآ ىف و ا لاك
 ا 17 م

 اناجرمو انوا ققالا للق دق 2 هل نوضلا ومست نقفش هناك
 03 92 و يع و ونا م 7 و 3

 (م)اناجشأو ادجو ادب ثيح ريثي بضتخم قاشعلا مد نم هناك
0 - 2 1 

 ٍِء ع و و 0
 )0 ٠)اناوضر فك  ق تح تفدقدلخلا ىف ةيهاز ٌءارمح ةدرو هناك

 روعشلا امهب دارب ©« نيدلوملا تالامعتسا نم : ةقطاعلاو نادحولا ١

 : سايل
 اهطسو ىف نوللا ءارمح ىههو . ةيكرتلا ةلودلا ةيارل مسا :.لالهلا 5

 مالعالا نيب نم ىأآ : ىعولا مالعا نيب نم هارأ ؟ يطا تولت لالهلا مسر

 وهو « هلمع ةراهطو ههزنت ىف كلملاك ىأ : اككلمو . بردحلا ىف ةروسنملا

 مظع ىف ىهانتلا ٠ لالحلا هد ةهباشلا : ةلئاشملا . 4 بل ةكيرملا دجحا و

 ٠ داهتبمو لتتم. : نتببممو .٠ ردقلا

 مسر اهب هبش ؛« مهردلا ردق سرفلا ةهبج ىف ضايب : ةرفلا ل 1
 1 1 1/2 نب تامثع ةفيلخلا وه : نامثعو .٠ ضيبأ هنآل لالولا

 : بتامسس ب 8 ني ادانسملا ليت ٠ ىنث اهدحاو , ةيواطمو ءىشلا فيعاضت

 لايحلا هه ١ دع مومهلاو نازحألا : نآحيدالاو . بجلا : دجولاو . نولُم
 . قددصلا فسوب وه : فسويو . هجمت ىأ :٠ ئئازلا عورب ىذلا : عئارلا
 ين 02 ف طك عقلا ال" : رزقا ١ نافارا لخب الامع فك : فغو

 لكوم - نيدلا لاجر لوقي امك وهو . ةكلالملا نم : ناوضر ن ٠
 . ةنجاا باوبأب



 ” 0 مو .:
 ىغوو رةبرغ نم مهاحرج لاس نإ

 4 سمح مى
 ارضت>حم روهفسبلا ىلإ نحب اذه

 وال

 مهرايد دعب ىلع نوعدوي

 مينأ نمبلا اذه.دنغ مهيتكأ

 مهدعب روفوملا مهضرعو « اوتام
 عع جت 0 5 2

 مكبر صم -موقلاهوجو تيلجو -ىوق
 ع 7

 اودعق نإ ناوعألا نع نولاستال

 رلاما عاد مرح ابلكأ

 مركاخأ ًاناسنإ قرمشلا دا

 ًاتلّصنم ٌفيسلا قالت متزِزُم اذإ

 ا ديا اينهلا ىف مراكملا اذإ

 (ااذابلاو« حيشلاو« اًضَعلاىكبيكاذر

 (م)انايبصو تاّينب نودشتيو

 («)اقأمتاخإ ًايندلا ىف ٌرعااللا نم رعلاَو

 (ه)انايسن رهدلا ءامرك ىلع تقلأ

 (هزاناوعأ+ .فوهلملا :كإ: .نرضهتتو

 («)؟انايتفو ىعادلا ىلإ الوهك ممق
0 1 0 

 0)انانج ماوقألاو ٠ حورلا منك

 (و)اناه ةيلنو 3 هلم حيرلاو

 6 .)اناونع نحن انكو « انج تناك

 ىلا نحب اذه  ؟  برحلا : ىغولاو « مهنم ىحرجلا ىأ : مهاحرج ١
 امهنع ىنك ىتلا هدالب .ىلا نحي انيكرت مهنم ناك نم ىأ : خلا ٠٠ روعسبلا

 امهو“ نابلاو اضغلاب اهنع ىنك ىتلا هدالب ةقرف ىكب ايبرع ناك نمو « روفسلاب

 ٠ ةديبارلا بيلو تاناوج خينجلاو « برعلا دالم ف ناتي رجلا نه ناعوت

 اهنوبلطي : خلا .٠. تاينب نودشتي_ *“  ةافولا هن رضح نم : رضتحملاو

 مهيضرعو اوتآم  ؟ ب مهنايبصو مهتاينب نودشني ىا « اهنع نولأسيو

 ٠ اروفوم ازيزع زع هوكرتف 2 مهضرع ةنايص ليبس ىف اوتام ىأ : روفوملا

 هذصهو . مكهوجو ىأ : موقلا هوحو تلجو ٠ ىموقاي ىأ : ىموق ه

 امل مهناب رامخالا وهو 2, ءاذنلا هلجأ نم ناك امو ىدانملا نيب ةضرتعم ةلمح

 ركذ مهل دعب ملف « رصم ربغ ىف ءامركلا نم مهاوس ىسن ميظعلا ربخلاب اوءاح

 : فوهلملاو ا ا ير و عي ا

 « لك » ظفل ىه املكو « ماهفتسالل ةزمهلا : املكأ ا,  ثيغتمسملا مولظملا

 :ةحلاصلو . راركتلا ديفت ذئنيح ىهو « ةيفرظلا ةبردصملا « ام » ىلا ةفاضم

 ىلا نيثالثو عبرأ نم لجرلا وهو ©« لهك عمج : لوهكلاو .٠ ةحلاص ةّلعف ىأ
 درا : ؛تقلصتملا فيلعلا ب 1١ - مسجلا 1 نانيتجلا تزؤ -:نيييمخو ىدحا

 .. اهيلع ءانثلاب تركذ ىأ اهب ديشأ ٠١  بسصنملا : ناتهلاو ٠ هدمغ نم



 4 2 5 كك 3

 ماني سيل لينلا ىداوب ابعش ىعورو « ىارشند مئامح ىحوذ
 مالرلألا# مقازف نيبو ؟ةرسشا هديب تلاج : فارغا اكمالا نإ 1 -

 0 3 هم 1 0 ل ٍ د
 مادقألا هلوه ةدشل تجض ىذلا مويلا لثمتي « عجوتم

 مايق ٠١ ٌدونجلاو# تادحوتم عيرأ“ قئاشلاو. لمعي طوسلا و 5 و 7

 ماظعو هلوح. دولج ىكذَت رظان عئاظفلا ىلإ ٌراشتسملاو

 ماحز فيسألا اللا نم ًاعزح رتلحم. لكو ةيحان ٠ لك . ىف

 ماغر تالكاثلا هوجو ىلعو  ةباك نيلكاثلا ووجو ىلعو

 (*) رمحألا لالهلا

 (:)ناْنع موق اي مكنيب اونواعن ب ةلوادم ايندلاو - َناّيع موق اي

 «)اناينب مالسإلا لعج دق هللاف هبرادجلاىوقي ىذلا َرادجلا اونوك

 ةيحفررت ”ةيبط مكنأشف امد :نيددطسل# نفل -ليبسلا :نيسأ

 (م)اناعإ ربلا نود هللا بقي ال ايلذضفأ نامإلا نعش ص ربلا

 ؟اناريج ءارحصلابو « ًالهأ ديبلاب - مكمحري هللا لعل  نومحرت له
 و

 ()اناعجش نوضقي سُلبارط ىلع 2 رَفَت - ةمذ وأ - هللا ةمذ ىف

 اهب عمجت ةليل تيحأ دق ةيرصملا رمحالا لالهلا ةعامج تناك هديب

 نيح « ىنامثعلا ىششيجلا نم برغلا سلبارط ىف نيلتاقللا ةناعال « تاعربتلا
 لاح قيم ةلوادم ١  ةديصقلا هذه كلذ ىب لاقف « اهيلع ايلاطبا تراغا

 . ندلا 27 - طئاحلا : رادجلا  "«؟  مهنيب اهف رص ىأ « سانلانيبم انالا هللا
 ىه وأ: + ةزجسشلا نطغا ىهو ٠ ةبعش عمج : لالي ا دةياشلاوريقلا

 ٠ نوت ومد ٠ : نوضقب 14  ءىشلا نم ةفئاطلا



 ا

 د اهاذم ماظعلاو تن“ نشحولل نإ

 لوبق له ٠ اهّسلل ٍداصلا عفار

 ضم كلبا قفا دال تبقتق

 الغنا _ .اعرهلا ندي ءءغخ نإ

 تّلقأ وبن ريخل تلو دق

2 03 

 توج: هنا نيكد هون مولا

 ) )ماظعلا نهبابتمآ .٠ ايانل

 ()؟ماظنلا اذه موجنلا ئهايبغ
- 

 ةيحت هيف ٠ ىهَق .

 (4)مالعأ :هل تدب. لامك ىف

 ماستباو

 (ه)ماهلا انآ ؟راتلا مزلاو

 («) ىاوشد ىركذ

 مالس كابر ىلع . ىاوشند اي
0 

 اوقفت ادالبلا نقال مكي كدهنش
 يي ج و

 ةلهاأ دوحللا ىف ومهبلع تب ةلهأ : يه ص

 ع

 ؟اهلاجر دعب كيف لمارألا فيك
 7 ١ ناب

 اهباتناو « ترفقا اترب نورثدع

 وى

 ملمع جوربلا ىف : ىرعش تيلاي

3 4 3 3 4 

 0 رمورك» دهعتكرداول: ؛ نو رين»

 ء وو ًٌّ 1 ٠

 مايالا كعوبر سناب تيهذ

 ماظن تيتشلا لمشلل تاهيه

 ١ .لكجألا+ ايات فيك, تفرعا

 نا ىأ « ةينم
 ةغللا : داضلا ١" ءاذغلاو لكالل اهبلطت ىهو ماظعلا' ىف اهتينم دجت.نثوحولا

 ىأ : ماظنلا اذه . ىرغصلا شعن تانب نم ىفخ بكوك : اهسلاو ةسرعلا .٠
 : انقل © فااةناجقالا : ىف بنتحلا ادع ناقلسلا نضق :قيللا_ . ه2 زرهشلا
 لامكلا ٠ : مامتلاو متلا  ه تلمح

 نع وفعلا بلط لببس ىف هيضقلا هذهةثداح ىلع ماع رورم دعب تليق (د#)
 ايئاتعتم ٠



 لالا

 (1)مالتسا لالجلا ىذ نكرلاب سيانلل امك « انملتساف « تلاعب
 و

 رصملا (رصن ّمامإلا حيدتسن

 0 ىردأ لا ا رصملف

 نع .- ييرفنلا ناقل .نيشي

 وكشن ةفيلخلا ٍديسلا .ىلإو
 0 ع

 ىمحي ادلا كلي ملو ٠ اذللمف

 ات لهف : موقت نأ ٌديقلا منع

 رصم ىه انإ : توصلا عقراف

 انل اهودعو

 عاد ريخ لزت مو ارصم عراو

 اا تلال ٠ نوفولا  دهعن ا نإ

 دبع ٌرهدلا هل نمي اولوصيلو
« 

 عيفر اًوَقلت ىذلا شاوللاف
 عا 1 7
 اضنأ قحللف .هقحح دري نم

 انلج*- ىلا .ةعونا تورت ل

 ١ تارهظ ؛ تيلجت ٠
 ع6  ديلاب وأ ةلبقلاب :

 ءىش نم ىمج ام ٠

 ةبعكلا نكر: نكرلاو

 : روجلا 5  كانسمتسا : ماصعتسا
 . ةيرق عمج : ىرقلا  ه  ملاظ عمج

 ()ماسحلا ٌماسحلا 'ٌرصني امّلثم

 (7) ءاصعتسا -ىمحلا ّىاحاي كب

 مالعلا َدهشي نأ انافكو

 (6)مالظ ةنارتل : رهد روج

 ()؟ ماهجلا اهالع ى رهول له

 ()ماسجألاو حاورألا ع نأ

 مايق دالبلل جاتلابف ؟ ج
 مارهألا اهنإ : توصلا عفراو

 مامز كترأ ىذلاب اهلف

 () مادخلا كئاقو ىف مقيلف

 (6)مالغو عبات ٌُدعسلا هلو

 ماظع اًوُلوت ىلا رومألاو

 مارك نامزلا قوبءليتكا ر

 ماقتناو ةبهلا قفل, ىغ

 امآ سمللا , مالتسالاو ٠

 باحسلا : (ميجلا حتفب) ماهجلاو
 ٠ هيف ريخ ال ىذلا باحسلاك تناك دوعولا كلت نا ىتعي 2 هيف ءام ال

 حاورالاعثمي نأ ءادلا نأش نم نكي مل ىا : خلا . . ىمحي ءادلا كب ماو 1
 ام ٠ ءافولا ةباغ ىأ :.ءافولآ دهج نا  ا/  هماستو هلمت نأ نم ماسجالاو
 نم ىلع كرمأب اوطمسيلو ىأ : اولوصيلو /  ب هلعافو هيتآ ىأ : تآ تنأ

 ٠ مهورهقي ىتح رصم اوملظ



00000 

 و

 هيدي كيدي ىف قرشلا عضو
 #ً و

 ىدايالا ديرت ىذلا ءالولاب

 5 5 َر
 دودسح وأ « نئاخ وأ ء-١واغ ريغ

7 50 

 نويع ديشت ال ىدهت فيك

 اليوطا مالظلا تناك لَقُم

 - . .٠ و 1 5 2 -

"” 

01 : 
 انيلإ اودوع : نورفاذلا اممأ

 و : 27 7 :

 مهس رهدلا ىفو ء منا ضرغ

4 
 ىل اعملا نوبلطت مث 4 محب

 نم د ناقل طل
- 

 * و اذن

 اكد .ةيتايا د كس

 أن

 انم كاد ره 3 بابلا ىلاع

 عمج : ناميالا : ماسسقالاو ٠ عفادلا عناملا وهو . ماح عمج : ةايحلا ١
 ةيضتقت ىذلا ءالولا مهثحي اوتأ ىأ :

 كماقم هبحوتمسس ىنذلا ءالولاو -.ةمعنلا ىهو « دب عمج مهياع كيدابأ
 . ةثالثلا ففاحصألا هذه نم ىأ : كئلوأ نم تئرب ”   عيفرلا

 ٠٠ ئدانالا دي رت ىذلا ب "< .مسق

 ()ماسقألا هتامجنالا ب تنمو

 ()ماقملا ديري ىذلا ءالولاو

 ()مالحألا كئلوأ نم تثئرب

 (5) ؟ ماغرو ىصح اهؤلم ىرشلا ىف

 ()مالظلا لوزي نأ ىف اهامعف

 (0)ماضت ال هنأ ممضلا ىرتل

 (/)مالسإلا هنإ ؛ بابلا اوجِلو

 (م)ماهسلا ماهسلا عفدت ال موي

 (:)مارح ماينلا ىلع ىلاعملاو

 (10)مالحألا ةينملا غيسست دق

 ((1)ماجعأ هّسانو ىجضُي مث

* 

 (15)مارم سوفنلا قو َ انرعسف

 ٠ ماغرلا كلذكو ٠ بارتلا : ىرثلاو ٠ ىنبت امل : ديشت اهل 5  لوقعلا

 ٠ رهقلاو ماظلا : ميضلا "5 -  نيعلا ىهو ( ةلقم عمج : لقم ل ه
 نودعابتملا نوقرفتملا : نورفانلا - ا/

 ةعفرلا ىهو ( ميملا حتفب ) ةالعم عمج : ىلاعملا 18 هيلا ىمري ىذلا فدهلا

 : .ضرغلا 8-2 _اولخدا : اوجل

 مالحأ هعمج . مئانلا هارب ام : ( ءاجلا مضب ) ماحلا - .١  بفرشلاو
 5 اهيف مالسالاو برعلا زع مايأ سلدنالا نامزك ىأ : انسانا ١١

 ىفو . .انزه ى' :انم كباب زه . ىلاعلا كباب نم اي ىا « بابلا ىلاع ب ١



 ا

 ذا ئناوو :كايلاو ..بضفنلا :قارسو

 هيلعو 2 مهيلع مال
 دع نمر كاع كللم كلغ !ديز

7 00 7 7 

 (1)مامغلاو « ىنجلاو « لظلاو « رشب

 ()مارَغ ٍقافعلابو « نسح هيف
500 54 4 

 مايالا هب مهتيح موي

 ©)مارث ال ىتلا ةّوُرَّذلا ىف كاي

 (؟)ماخيفلا ةالولاو « رصعلا ونبو

 (ه) ماجنآلا اهلالظ قئرشمو 3 ٠

 هيلإ كولملاو ٠ .شرعلا عرب
2 

 دف. مشا + ةلاح .: ٌرخذلا انكم
2 1 1 

 الا هثيع ر ىذلا ثنا و

 مايخلاو « ىبرلاو « ناتبلو و 4 « قارعلاو ٠ كرثلا ةمأ
 (*)ماثولاو لسا كنأ . منيل نكي هز 7

 (0)مالقألا ةيوليدا خرا مم ١ ويلاو « رهدلا ىف غوت هقرلقم

 (0)؟مايقو ٠ ىوهلا عم دوعقو جت نإ ةركس : نولوقيأ

 (ة)مادملاو هدنع الا ةرعت» ٠ لهلهُملل قرني

 ةافعلابو  ؟  رحجشلانم ىنحبام : ىنجلاو . شيعلا دغر : بصخلا ١

 قزرلاو لضفلا بلاط وهو فاع عمج :ةافعلاو . ةافعلا مارغ هيفو ىأ : مارغ
 : 6.   ءىثشلانمالع ام ٠ ءاياعلاو : كايت نم ىلإ كايلغ نم ب 5

 : ىرسملا“ ه ب ردقلا ميظعلا وهوءمخف عمج : ماخفلاو .ةعرسب_هيلا ىثمب
 وهو . مجأ عمج : ماجآلاو ٠ ليللا ةماع ريسلا وأ فالق يربي امك. نانريملا
 : برحلا دبض.: ملسلاو . مظتني ىأ .: مظنب ب 5 ب فتلملا ريثكلا رجشلا

 «ىلجحنت نل ىأ : ىاحت' ئل د 1 هةنحلتما 4 هترذه الش قافولا . ماثولاو

 ريمضلاو 9 نقوذمل هللاو ىأ , مسق انه : نقوفيل 4 ب بفتكلتو جرفنت

 « نولوقبأ 7 هلوق مهيلع لدي نيذلا نيثئاقلا ىلا عج حرب « ةعامجلل لعفلا اذه يف

 بيلك وخأ « ةعيبر نب ىدع وه : هلا ءابلا رت ليلبلا و: كافل تيبلا ف

 هتأرماوخأس اسح هلتق « ةيلهاجلا ىف ءاسؤرلا نم ناكاذه ببلكو « ةعيبر نبآ

 رامق و بارش بحاص لهلهملا ناكو « مهبورحو برعلا مايأ ىف روهشم امهربخو
 « بارشلاو رائمقلا مرحو « لزغلاو ءاسنلا رجه ةيخأ لتقب ملع املف , ءاسنو

 نق وذيل : هلوقب ريشب اذه ىلاو ٠ راثلا:باطو برحلاب هلك اذه نع لغشو
 برحلاك ابرحو « لهلهملا وحصك اوحص نقوذيل ىأ : خلا ٠ اوحص لهلهملل

 ( )11  شوقيات  ١



 بيد | ا هج

 لع هع نبل سنعمل اهنآ الإ نيلعلا: اق. ءابغلا مالك : له

 ()داألا يبي“ ال ديداسأبب - نكلو © قعأ :. مامإلا ثاكمو
 20 ةعيلع هدف ا كننأ نامز لج « «ديمحلا دبع » هيإ

 ماوقألا "قري. نلو “2 دج ماوفقألا ىنبت ىذلا اذ لثم تأر ام

 ()ماوعأ'* :اهديعت +-4+ تاثمو ماع ايكو ذاع“ ةلؤد

 ماقي نهلثمو 2 نامث "ى 2 ىببي ناّيع ٍدهع نم ساسأو
 َّآ 35 1 : 2 2 . 2

 ماهفالا اهلانت نأ اهنود ىلجتلا اذه لك لاح ةمكح

 (4)؟ مانت ال ىلا ةلقملا وذ سانلا ىف له : صانلا اهدنع صانلا لأسي

 0 ماهلإ هلعفو 6 ميرك يي حو هلوق ْنَم دعب - سانلا نم مأ

 (”)ماظعإ ةزاج اه اهظع اي اذهو ءاذه تنأ ؛ قلخلا قدص

 (7) ماسج 6 3 ط نيكو وى كانو »ع خاب فرش

2 2 4 

 (6)مالسو ©( ةمصعو ( اياربلل لظ كنأ لاس بلا (رمع)

200 

 ماتيألاو نوسئابلا جوت ىهح ةفالخلاب تجوتت ام

 تيانكلا_ عم ةدلردبإلا ءاتعع.« لعفا مسا | هكا ان د ني: هني 14
 ىهو « هتتائمو ماع فلأ اهنكر عفر ىأ : تاثمو ماع فلا اهنكر داش "' 

 ىأ : ماوعأ اهديعت ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةرجه ذنم مالسالا ةلود

 . اهرمأ اهيف تيلوت ىتلا ىه « ةدودعم ماوعا اهنوق لثم ىلا اهعجرت
 لأسي مهضعب نأ ىنعملاو . ةمكحلا هذه دنع ىأ : اهدنع سانلا لأسب 5

 نم مأ ته  ؟هنيع مانت الف كلملا ىاع رهاس كلثم وه نم مهيف له : اضعب

 ردصي ىذلا تنا , كدعب ركذ هل نوكي نم مهنمأ : اضيا نولأسي ىأ : سانلا

 ماهلا هنأك اياوص لمعلا كنع ردصيو « ىحولا هناك اعاطم اقداص لوغلا كنع
 مانتال ىذلا تناف ٠ نيلاحلا ىف اوقدص ىأ : قلخلا قدص "7 هللا نم

 لبوط : خذاب فرش 7  باوصلا لعافلاو « قدصملا. لئاقلا تناو © كنيع

 . ءاخسلاو دوجلا نع ةيانك « ةقلطم ةطوسبم ىأ : ( ءابلا مصب ) ط.س نيميو
 نب رمعك تنأ ىا : تن؛ رمع م  مخض ميظع.: ميجلا مضب  ماسج رما
 . هاآوقتو هلدع ىف باطخلا



 دع واب

 (:)ماكر جولشلاو ء فوخ ليسساو © .ًطّيسُم .ئابولاو راع علا

 اوماصل ٍداهجلاىف اوعوجي مل ول ةباحص هيفو ٠ كاف عوجلاو
 ()ماوس هيف سيل رئارحلا امنع  قييثيو ابي نأ كضرعب اوُدَض

 ()غءارجأ اهتافوذمتمو ء كلف هتاقلح امنأك . ٌراصحلا قاض

 ماوقألا ال هللا في امم  مهجب مهتيمرو.« ىددعلا .ىرو

 )ماري نيح كللملا عليي انكو . ةجهم ؛نيبش . لكي ودعلا مب
9 1 ٍِ 0 
 ” اص اع (ه)ماطع نهلثمو « نرصحلا مث  هنيبو راصحلا ىف كنيب لازام

 7 2# #2 م

 (5)مامدتسا الو نبغ ها اددح هدروحو ٠ اريام كاوح ىح

 (*ه)نينمؤملا ريهأ فيض

 2ع 5 هو ل هج 5 و 5 2

 ()ماودلا كادف مد « نامع غرف مالسالاو نوملسملا ىكر

 ماركإلاو .: كانكلا يلتم» كلا  ؟ ءإنث كلج لك ىمحن انيك

 دارأاو « هبايث نم ناسنالا ذرجتب امك هدمغ نم درحم ىأ: راع فيمسا- ١

 ناكم لك ىف ةداع ثدحب ىذلا ءابولاو ه : طلسم .ءابولاو :٠ رمتسم لاتقلا نا

 ىأ# ٍفوخ لينسلاو:. جراخلا نم اروصحم.نوكيو ناتقلاو لتقلا هيف نيحي

 يارجل رس ؟ص يلعب قوف اهضعب مكارتم ىأ : ماكر جولثلاو . افيخم

 ٠ اهنمث ركذيو ةعلمسلا ضرعت نا : ( نيسلا مضب ) ماوسلاو ٠ ةرح عمد

 ٠ كلفلا ىف ىتلا ماسسجالا ىه « مارجالاو ٠ موجنلا رادم : كلفلا  "؟

 لذب نأ دعب الا كلذب ما ودعلا نا ى؟ . بلقلا مد وأ حورلا : ةجهملا ب 5

 نوصحلا ىا : نوصحلا مش  ه  هلاجر نم الجر كضرا نم ربش لك ىف
 اج ب را يول ووصل سا : مامذتسالاو .٠ ككلم : كاوح "  ى# ةيلاعلا

 مالظع نم مهنيبو كنيب , ناك امك ءادعالا نيبو كنيب ةتباث تيفقب نودسحلا نأ

 ةدماه ائثثج هلاجرل رباقم ثرص نأ دعب الا كذخأب ملف ؛ نوصحلاك ماوكأ ى !-ءلا

 مذلا ىضتقي ام الو نبغ هيف ام ىلعفت مل اذهبو

 . نيضموملا ريمأ فيض هنأ غلبف , ةناتسالاب ناويدلا بحاص لزن - هدب
 اهب ماقا ام

 ٠ كديمحلا دبع ناطلسلا وهم : نامثع عرف



 داعم. ندع هاذ ”ةقالشلا ؛ نضرع

 هتابظ فلخ ناظوألا مصحتست

 ماو

 هنشج عنع هيدرب ىف (ناهع)

 ىهتناو « ( ىركش) ناكم نامزلا مع

 لئاز كلم لك ةنردأ رخل

 ادد قع امق © ناذألا َتَفَح

 اة ارو ع اا
 هام جه 24ج ع

 اًتناوق ةالضلا مرح ىف َنِجرْدَي

 خرع ضفو ( نيحئافلا رو َتْفَحَو

 [24 0 ياا
 رهشا ةسمخ خيراتلا ةمذ قى

#2 

 هتانق لوح زعتو

 (1)مامه « لوسرلا ىف زاغ « هللا ىف
3 0 َ 

 ()مالعالا

 (0)ماَوَق ىمجحلا ىلع (ديلولا ُنباو)

 (؛)ماظعإلاو هيلإ نامزلا ركش

 “ث)مالعلا كلاما قيبيو

 ()ماقت ناحلا 6-5 م ىعسري

 40) مارآلاو دسألا هيلإ ىشع

2 

 5 أموي

 م)مامَح نياك ٠ رازإلا ضب

 (9)ءاجرو لبْنَج ٍنفتالخلا رمح

 (1:)مارهألا اهثالعتسا ىلع تشب
 (1١)ماع موي لكف « كيلع تلاط

 عضوم وه: وأ « هفلس وأ هسفن نم هنوصي ىذلا لحرلا بناج : ااا

 عنتمتو

 آحلت : ١ ا حامد عطفلا هلع دو ا

 ريصت زعاو

 ةباحصلانم ميظع.دئاق « ديلولا نب دلاخ وه : ديلولا نبا 7”  ةمركم ةزيزع
 ءانثأ اهنع عافدلا ىلوت ىذلا اهتيماح دئاقو ٠ ةنردا لطب وه ىركش : 

 . عطقناو

 مارالاو ٠ دجاسملا ىلا نوبهاذلا

 . دلو الو هل كنبرش ال دحاو هللا نأ دقتعب نم : دحوملاو

 تكدس : تبخ ا ةيعوبسالا عمجلا تاولص ىمعع

 اهلا تافاذلا ءاخلا :

 : عمجلاو
 لاجرلا مه دسألاو ٠

 ىبظلا . مئرلاو .٠
 ٠ مدقتملا تيبلا ىف مارالل ريم ضفلاو « نيشمب : نحردب - م6  ضيإلا

 تلين 25 52 ا تعدل ةعاطلا وهو تونقلا نم « ةتناق عمج :٠ تناوقلاو
 و

 ةلدنخجلاو . اقرفتم رك ىأ : ماجرو لدنح ضفو ٠ تحماو تلدمهشا

 ماجرلاو ٠ ةراجحلا
 ءاسعقلا ةدزعلا هه“

 . ةنردأ راصح

 ٠ ولدلل ةبشخلا هقوف ضرعتو رثبلا هيلع ىنبيام :
 ةدم ىه : رهشا ةسمخ ١١  ةتاثلا ةعينملا :



 و
 م

 007 عّبشم مئاهبلا نمو

 « قراطو فققومك مكبنامزلا فقو

 اذإ هيف مادقإلاو ٌربصلا

 الو « هبلاطم ىدم ٌليلدلا ىصحُي

 ةلود - مصرح رت تقلا ىذه

 مكلبق فيئالخلاو ةمئألا مق

 هئاضف روهط ىف ا اعلم

 تيزهزأوا ا هلق للا زكا . نطنتو

 ماجلو ةميكش ريرحلا نمو
 ()مامأ مئتاجرلاو « بفعلخ نابل

 مادقملا لبقتسملا ىدم ىصحي

 (”)ماشه لاطو « أم ديٌدرلا لاص

 (©)ماسفألا هن ةتعت مل ض رآلا ىف

 ماهلإلاو

 كتيينالا
 0 ع

 ىحولا هيلع ىبشمو

 (؟)ماشلاو ءهلالظ تحت دادغب ة

 1 # 8و "م و 3 يل و

 ()ماغَر ٌراضنلاو ءجل ردلاف هضرأ تباطو . هلحاوس ترث

 #ة 2 +

 نفل فق

 شرع

 هب 'تذخأ“ ةعقب .مدلا درو

 ٠ ع 5
 (>)مادقالا تبثتو «٠ نيبصاغلل فقياذكه إ! ةنردأ افرش

 (()ماغرضلا هنيرع نود توعو

 () ماسح دالبلا ىلع ماسحلا 37 لزي ملو » 0 3 4 ذخ ور كلملاو

 ضعب ىوري « روهشلا سلدنالا لطب دايز نب قراط وه : قراط ١
 مث « نئافسلا تقرحاف رما : ءادعالا لتاقيل رحبلا هشيجن ربع امل هنا نيخرؤألا
 عقو لاتمتل! نع صكن اذاف « هماما ودملاو هءارو رحبلا نأ : شيجلا ىف بطخ
 نم كارتالل ىقب ام ىأ : ةيقلا ىذه "   كالهلا ريغ امهنم ندي نودع نيت

 : ديشرلاو . اهيلع متصرح ول ىا: متصرح ولو . ناقلبلا برح دعب دالبلا
 ءاماخ دحا كلا دبع نبأ وه : ماشهو ٠ ىسابعلا ةفياخلا ديشرلا نوراه وه

 ةلجد : نارهنلا 6  بسيصنلا : ( فاقلا رسكب ) مسسقلا  ؟  ةيمأ ىنب

 . لاملاو ىنغلا اهيف رثك : ترثآ 6 قارعلا هرضاح : دادغبو , تارفلاو
 هنا ىأ ٠ بارتلا : ماغرلاو : راضنلاو٠ جللاك ريثك ىأ : جل ردلاف

 : ىمحلاو . افرش تفرش دقل ىأ : ةنردا افرش ”   بارتلاك راص هترثكل

 الا : ماغرضلاو . دسالا ىوأم : نيرعلا  ؟  ءىشلا نه ىمحب ام
 .ةفلا السلا ب

 0 بهذلا



 دن يا

 هل ْوَأ « ىلايللا ءرملا ىلع ىضقت

 هئاضق ٌءلم خيراتلا ةداع نم

 الئالج., حولا اوحتف لألا نإ

 مكؤابآ مكيلع هانا. انته

 مدي ملف « ءانبلا يغيسلا ىلع اوعفر

 1 فرللا اه ةلالملا ل

 مكرمأ امو اًدشر خب _ اذإن

 الغ نإو ثارثلاب رخافتلا اوعدو
 دمأ ع كلمت .. اقإ ., رتل نإ

 مكتاوهش ىف كلملا نلدعي ال

 امك . اهعيفوم ريغ ىف بصانمو
 .٠ ع

 تفيد نإف 3 بروعشلا ةبتره كلملا

 : .ناتنانكلا 3:5 مذلا : مادلا ب

 ()ماّدلاو « .اهمناطلس نم ٌدمحلاف

 () ماهس . ِهّيتنانك لمو لدع

 فيت ,يبكلا ال

 (ة)اومانو ٌضايفلا ٍدسُألا ىلع اولخد
 ()مارك ةانجلاف « اًحفصو اًربص

 (©) مالقألا الو

 ماود فويسلا ..ىلع ءانبلل ام

 (7)ءاعدو للا مل لدتلاو

 مامز رهف : ملعلا رونب اوشماف

 ماصِع نامزلاو « بسك ُدجملاف

 (")ءاؤز وهو توملا تحي رهزلاك
 ()ماطحو ادب ايندلا نم ضرع

 (؟)مانصألا ةودقلا لحم تلح
 و .٠

2« 

 .ةدايسلا . زع

 , ماهسلا ةبعج ىهو .2 ةنانك' هينثت

 2« ةضيغ عمج ضايقلا ب فت فينا : وللا جلاب فار

 مكفالسأ نأ : : ىنعملاو « ةمحالا اضرأ ىهو < ءام ضيغم رجشلا ممتجم ىهو

 اهلمهانأ ىلا اوتفتلي ملو . ةبلغلاو حتفلا درجمب اهوحتف ىتلا دالبلا نم اوعنم

 ه  رئاودلا مهب نوصبرتيو . ةوادعلا مهل نورسضي

 : ماعدلا 1 ب ةوادع نم كلذ : هتوملا ىفخد رهزلاك 7  تيبلا دامع

 هيف متنا ام ىأ ء اذه

 . فانتخالا ثدحيف ٠ ةقيضلا ةنكمألا ىف ءاوهلا دسسفيف سفنتي رعزلا نأ

 ٠ ايهنم هل ماود الام : ايندلا ضرع 4 توملا نم عيرسلا : ماؤزلاو

 . بصنم عسصمج بصانم  ؟  ليإق وأ ريثك لام نم اهيف ام : اهماطحو

 0 ةدابعلل ذختي ناويح وأ نلايسنا كلكم وهو 2, منص عنج : مانصالار



 هراقو حيبتسا نينامث ىخأو

 00 هودأو عىاظ رح حيرجو

 مهثاطوأ تركنت نيرجاهمو

 مهليبس ٌراريفلا اويكر" نإ كفسلا

 نيعذدوم  نوتفلتي

 ()مامكألا هِرْوَن نع ترئانتو

 ما وعألاو فنفلا هنع ٍنغُي م

 ()ماوأو رمد حرجن -::مهنفطغتي

 (”)اوماهو لوهذلانمّليبسلا | 7

 (؟)ماقم رارقلا اوبلط نإ مطنلاو

 مهرايد ()مارض ٌرايدلاو : كام .ًظحللاو

 5 ؛ و م2
 (<)مالحألا أ اذإ ٌنشيطن ردق

 (") ؟ ماضتو انوع عاضت مآ

 مهنيب قّرف ( قورفب) ةمأ اي

 مكداروو يكنيب لذاختلا مف

 . ًابزحتم نكأ م ٌدهشي . هلل
 4# و

 رعاشف . مائولا ىلإ توعد اذإو

 (ه)ماَرخلأ الو عيش ال ءزرلا ىف

 (1) ماثوو ةبحم ٌهانُم ىصقأ

 (':)مالستساو رادقألا لإ حر

 ماكحألا تراج ًامدلقف ٠ اًضعب

 و

 هرلهج ةياغف ىولبلا رجضي سم
 ع 5 ع

 مكضعب بقاوعلا ىلع نذخاي ال

 وأ ,«بادهلاك ردو هل بوث ومحو 2, لمخملا نم « راثدلا : انه , ةليمخلا ١

 خمج : مامكالاو ٠ ضيبالا رهزلا وه : رونلاو ٠ فتلملا ريثكلا رجشلا ىه

 .لشقت انشا هولتق ىأ : هودأو -"-رونلا ءاطغ وهو  .فاكلا ا تا مك

 طا ماوالاو » مدلا هنم رطقي ىأ : مد حرجو . ةيح اهنفد وهو (« داولاب تنبلا

 التف « ملظلا نم مههوجو ىاع اورهذ :اوماه 7”  نسارلا زاودو نشطعلا
 ,هقنع برضي نمل شرفي دلجلا نم طاسب : عطنلا 5 نوهجوتي نيأ نوردي

 هيف نوكسلاو ناكملا ىف تابثلا وه وأ « ناسنالا هيف رقب ىذلا ناكملا : رارقلاو

 : مالحالاو ٠ ةناتسالاو : قورف 1 اران ةلعتشم ىأ : مارض رايدلاو  ه

 2, ءزرلا م8 ب اضعب مهضعب لذخي ناو زيادتلا : لذاختلا بلال  لرقعلا

 : مازحالاو . هراصنأو لجرلا عابتأ ىهو : ةعيش عمج : عيبشلاو . ةبيصملا
 - :اهبلا عوجر ىأ : رادقالا ىلا ىعجر ب ٠١ قافولا : مائولا 8 بارحالا



 د
 و

 ء هنيكس
 و

 4 همازحو 4 هنيغغو

* 

 ارا الو . ءامدلا كافس تينكاذف

 ىّرولا اذه لح مالآلا لماحاي

03 3 5 2 4 5 

 مهعيمج دارعلا لعج ىذلا تن
 ا ئ
 فسوي ةيالو ق ةمايقلا تيكا

 مهجاهو ِكولملا ديص هّجاه يك
 0-0 ع

 ةيند عيمجلا

 3 و

 نيد نى ىهئغبلا

1 7 

 بئاصع بيلصلاب فتم مويلأو

 ()ماثآ يعض تاينوشلاو

 مالسو .« ةمصعو. . نيملاعلا ىف

 () ماتيألاو هيلع فاعلا ّناه

 (م) مالآلا كيسا: هلع تربح

 ماحرألا مّطقت كمسابو :امِحَر

 (؟)ماقت نيترم كم.ساب مويلاو

 (0)مالعألاو ناسرفلا ًافاكتو

 مامز لاتقلاو . دهع لَسلاو

 (')مالظ هحورو هلإلل مه
1١ 

2 2 0 8 
 مرا ري دل جاعنلاو كلي م اطلع

 أم
 (")مامحو علل

 نيب ججاربج نارجسدا صارت امم
 سل 4 : 2

 ادغ هتمعن رجح ىف ,عضرم يك
 أ

 » اء اى 35 4

 :مادغا مهماك تويبل

 (6)ماطق .فويسلا دح ىلع هلو

 "ايفل ك0 + _ كارلا ةفلصتم اهتغ قفل. نجستملا :ناجتاوتل# ١
 ىذك دمملا هدقتعب ام ىلا خلا « مالالا لماحاب دكلوقب نيف ياس ةرثكي اهقد رم

 لماحلاب ئأ« ىلوالا مهتئيطخ مدآ ىنب نم: لمحيل بلص حيسملا ديسلا نا نم
 0 ل هي سا 0 وحشي

 دع داولاو ةلدهذركلا + هن تهيرا نييلخ تب هردضناو رافت. جبيقلملا ىلع

 هوهز نم تعتل» 1 ووتر اولا : كوما ديصو . فتددويل

 ٠ تفتلي اع ب جوس ءادب ببصا ىذلا هل الاينش الو انيمب

 ص ىا : كبيلص اوطاخ 4 ملط ميج مج ٠ نيسبالاو ةرشملا

 : واجتمع : ماطفلاو <



 نيرأ كلامم هب لالهلا مظن

 ها 4 58 ا 5 5

 مضي لا ع..ةيمآ وا عاف ملف نم

 اينودقع«ق- دا مكح مويلاو

 كشتتان ةينبلا برقا اري كنا#

37 

 اهقلدقبب ١ ىرقلاو“- رهادلا“ لفل

 اههوجو ءاضفلا نضرألا هب تّطغ

 هليخ ىديأ نيب ٌركانملا ىثمت

 ةسقأ باتكلا مساب هلحيو

 ترس « كلامملا ىلع نورطيسمو

 ىف ردصلا موري راّزج لك نم

 (١)ماسج مضخلا ديج ىلع كلم

 (©)ماجعأ الو رعت اهساسآ

 ! مالس هيف َناْمع ىنَب ىلعف

 ان

 ()ماهل نيفلادخلا نم شيج

 (ه)ءاكلا" هن: :اهبكانما ”كدتنأكو
 ارا
 (5)مارجإلاو 2 ىغبلاو « ىثم ىنأ

 ("رمارح باتكلا ىف وه مل اوطشت

 (8)ماعنأ اهنأك « بوعشلا مهل

 (1)مانغ ل © كلولملا ” مذ

 ميظع : عمج ماظع : ماسجو . رحبلا : مضخلاو . قنعلا : ديجلا ١

 . رئازجلاو نسسنوتو . سلبارطو . رضم : نع 2 اعنرآ كلامم تب ؟

 مشاه ونب هحتف امم عبرالا كلامملا هذه ىأ : ةيمأ وأ مشاه حتف نم ٠

 ساسأ عمج : ( دملاب ) ساسآلاو . لوالا مالسالا رصع ىةيمأ ونبو
 2«برصلاو. راغلبلاو ء اينامورو نان ويلا : ناقلبلا لود مه : نوفلاحتلا .غ

 2 ميظعلا شيجلا : ماللا مضب ماهللاو ٠ ةيكرتلا ةلودلا برح ىلع اوفلاحن
 ىه : ليقو « لالتلا : ماكالاو ٠ اهيحاون : اهبكانم  ه  ءىش لك مهتل» هنأك

 لوق لك وهو « ركنم عمج : ركانللا ”   ةدحاو ةنكمأ ىف ةعمتجملا ةراجحلا
 : ةسقالا  ا!/  ىشم فيكىأ : ىشم ىنأو« هللا ءاضر هيف نسسيل لعف وأ

 هثحبو ىأ : نورطيسمو - 8  اوعرساو اوفخ : اوطشنو ٠ سيسسق عمج

 9 هلاوحا دهعتبو هيلع فرشيل ءىشلا ىلع طلسملا : رطيسملاو . نونزرطيسبم

 انه  ردصلاو ٠ هبلطي : ردصلا موري 9  ناقلبلا لود كولم مهب دارملاو

 8 ىدانلا ةنكمأ ىلعا هانعم
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 (1)؟ ماجالا ند و تدهشو ىّرشلا دس 0 أك تيأرأ

 ()؟مانمو ٌةحار كلاملا لهو اًبصان ةفالخلل امه ٍكومعز

 ماحز كيلع ةغئاس ِكارأو ٍدِرْوَم مدل تنك : موق لزقنو

 ماَقَسَو ةلع مهنم كلملاب ةلاهج سان كلما ءاد كاريو

 ()ماقي موجنلا ماه ىلع انكر مهشرُل تنك حالصإلا اورثآ ول
 11 - 1 - و و 4

 ماهوالا ملاك اذه دويقو هب اضعب مهضعب 54 مهو

 - 3 0 5 6و . 3 3 7

 ماهلا نهِنويع ريغب ترظن  اذإ اهحبقأو «٠ ىتش ىمعلا روص

 مايق بوعشلا قالخأ تارثع نم سيلو « فويسلا نم ماقيدقلو

 * فب 3 7
 (5)مالحالا قدصت نأ ىبسع « ريخ هلعل : تلق حلصلاب رشبمو

 و 2 5 51

 (0) ماع  لاتقلا نم خا ملي هذهو « لاتقلا ناقيرفلا كرت

 (>)مادقأ هب تلقتنا الو« ًاضرأ طي مل عان َكلملا انيلإ ىعني
 ولا 3: 3 7 و

 (”)مامغو قعاوص قوربلا نمو اهلك قعاوص هبئاوج قرب
 و . 4 .٠ اا رص َع 3 . تف 0 . 5

 (8)مامِل رازملاف © ريخ ناك وأ ٍقرافم ريغ :ناز -,ءرش ناك. .:نإ

 رجشلا وهو ؛« محا عمج : ماجالاو .٠ دوسالا هيف رثكن ناكم : قىرشلا ىرا

 حالصالااورثآ ول تا؟_بعتملا : «بصانقلا مهلا ١ 1 اضادوسالا هفلكات فتلملا

 رشبمو ب 4  ءىش لك سأر ىهو « ةماه عمج : ماهلاو . هوراتخا ول ىأ

 ٠ نيب راحتملا نيب متيسس حلصلا ناد ءابنالا نم ءاح دق ناكام ىلا ريشي : حلصلاب

 الكو“« ةدب دش ىأ: ويف م م ءربلا ىحريال ىأ « ماقع ءاد : لاقي

 ةألامم نم ناكام ىلا ء خلا . ياس مد : هلوقي نييشيو ٠ انه حلاص نيينعملا
 يم ايتاعراو هرايكرت ىلع ةريغصلا ناقليلا لودل . ىربكلا ةيبروالا لودلا

 درت لولا ىتلا ةيق ربلا ءابنالا ىلا ريشب : خلا. . انيلا ئعنت ل "  حلصلا

 قربلا كلس وه : خلا .٠ ما لل “ل انيفلا نحاعلاو ملاظلا 4

 ةمل عمج : مامللا ب 8  ةبئاج عمج ٠ ةئراطلا رابخالا : بئاوجلا  ا/
 ٠ نيح ىلا نيح نم ىأ : امامل الا انروزتام تنا : لاقي , ةرملا ىهو



 ب
5 8 . 

 هجوإب نع :هلازاو روع رالي هعوذ
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 امهيلع :ناتمألا . ىفمت ناحرج

 ايفو .. تولي ةيسأ بكب
 2 5 ع ٍِء زيه تول

 مدام اذهو 1 اهمتام وطي م

 2 3 ع 0

 تمرصتو . ةليلك نورقلا تلخ

 # ا م ع و
 ارذنم كلامملا ولاي ال رهدلاو

7 
 5-3 ةريشع نوملسملاو تب اينودقم

6 ِِ 
 مهّزعب ناكو 0 اوناه مهنيرتا

 ةييتكأ لك ء ثيللا بان تبنأ ذإ
 مالو

 تلي ع .مالألا يلازم

 )ماغي وهز. يفبلا طبت رمق
 (؟)ماتلي ال كاذو «ليسي اذه

 ()ماصمصلا ٍبيغو « ٌعاريلا َنْفُد

 (؟)اوماقو هيف كيلع ٌداوسلا اوسبل

 مايألا هركنو عت اف

 (ه)مالحأ 5-5 .حوعفلا لود

 ()مالم هيلع امف نلفغ اذإف

 (91؟ مامعألاو كيف ةلوثخلا فيك

 (0)؟مالسإلا ٌلياختي مهولعو

 (؟)ماعطو ةسيرف كيلع تعلط

 (١٠)ماجلا لاحو « قاسلا 00

 امهدحا : ناحرج  '؟  ولعلا : جوألاو ٠ هنأش نم عضو : هب. ىرزا ١

 :ناتمالاو. مهيديأنم سلدنالا جورخ ىناثلاو « نيملسملا ىديانم ةنردأ جورخ
 ملقلا: عاريلا ”   هنردأ عايض مايأ كرتلاو , سلدنالا ةبكن مايأ برعلا امه

 تست ىتقطقالا تانى ؟: اهمقاع وطب ل( ١> فيبتلا ؟ ءاصتصلاو
 مارظس لو رصف الا # اقلاع الا م2 تفشل ١ تعرض ») : تضم

 لجرلاةليبق : ةريشعلاو . ةنردأ هيف عقت ىذلا ميلقالا "هسا : اينودقم لاا/

 لياختي 4 معلا ىلا .ةبسنلا ىهو . ةمومعلاك , لاخلا ىلا ةبسنلا ةلوئخلاو

 نكميال فوخم هنا ىف «٠ ثيللا بان لثم ىآ : ثيللا بان. تنا ذا 1 ب رتخبتني

 مالسالا نأ ىنعملاو . 'هتم ةمطقلا ليقاو © نشيحلا : ةييتكلاو . هيلا :لؤضونا
 عانتماك ودعلا ىاع ةعنتمم تناك امنيح « اينودقم ىف هئانبأ زعب لبآختب' ناك
 ءادعالا شودح اهنود ىنفت تناك امنيحو « هديرب نم ىلع ثيالا بان

 بف "قس ةنخف نمالغنا.:.مانقولابو :٠ لام: للا لاح نب لوعوت نولاج بل
 ” لا



 دل اينو

 (قراط) وأ( ؤلؤل ) نمله : تلأس و
* 

 مكلوطسأ ىف : مالسإلا ٌرشعماي

 هل اوضقاو « مكلاع هيلع اودوج

 تحلل مالو: م ركل ددهلاال

 (1)؟ مالعألا هجيف يفوت رجلا ف

 يف 8
 مالسو « ةياقوو ء مكل زع

 »و 3

 ماشلاو ءىدن نع رصق برغلاو
 و

 ٍقدش نم فراج كلامملا ليس
 مكنيد لئاهش ىف ةدايسلا يا

 (*)ماوقألا هتاباث دل[ ع تفجر اذإ ئوكلا ةقاياع- نم ملعلاو

 ماري فيك َدجملا نونبلا فرع هّحيزات مكراغم نوئرقد وا

 (5)ماصع وهو هيف ةيربلا داس امم صضاهن « سفنلاب قثاو مك

 (©ماين قيرطلا ىف متنأو ء ىو
 (؟)مادقإلاو هنم خو دجلاو

 ةديدجلا سندنألا

 الب كيلع : يقدنأ دع اي

 اهتيلف : ءامسلا نع لالهلا لزن

 و

 (")مال.سالاو ءكلنع ةفالخلا توه
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 مالظ نيملاعلا معو تيوط

 : قالعالا - ؟  روهشملا سلدنالا لطب دابز نب قراط وه : قراطو « ةيبياصلا

 ٠ هرثكأ وأ هلك هب بهذ : ءىشلا فرج نم . فراج - ©  ءايشالا ىسافن

 ملعلاو  ه  مكنيد نم ىأ . هنم حورو ٠ رمالا ىف داهتجالا : دجلا  ؟

 وهو 2« ضوهنلا نم ةغلابم : ضاهنلا 3  نيدلا تايآ نم ىأ : هتايآ نم

 هبسنبال ٠ ةلمعو ةيسفنب فرش لجر وهو . ماصعك ىأ : ماصع وهو ٠ مايقلا

 ىف لثملا هب برضف + « اماصع تدوس ماصع سفن » : هيف ليق ىتح « هثابآو

 تاهمأ نم تناك دقو « ةنردأ ةنيندم بطاخب : سلدنأ تخأ ايا 7. كلذ

 تءاج « نامثع لآ نيطالس نم نبريثك رباقم اهبو « ةينودقم ىف ةينامثعلا ندملا

 عافدلا ىف اهتيماح تلبأ نأ دعب 1111 ةنس برحلا ىف اهيلع راغلبلا ةباه ءابنالا
 . انسسح ءالب اهنع



 دع ياا

 ةناصع كيلإ ضف ان َتمِلَعَأ

 ام دعب ةيربلا ىف كثيدح اورشن

 رتماعدب مهلوطسأ نم كوصخ

 نب مضِخلا .ضرع ىف كاهش
9 

 .اهفحف « تاجرابلا ضعبك تناك

 مهلضفو لاجرلا لبن نه تام اه

 ((0؟ مارك كينب ند رثاملا ع

 مايألا كئثيدح ىطب تمه

 ()مايقيو.. هكر. .اهقلع , نيب

 (2)ماري سيل عجرلا تاذب جرب

 ماظعالا : كيساي , تحت . امل

 ماظع رهو خيراتلا ىدل ايحر

20 

 اإو ) نوملاعلا ىومنئيو ىصم

 امثنك دق امك .(ٌةوغرط) كالتو

 (<) مالقألا دلَخَتَو بفوسلا قوت

 (*)مارض ُبابعلاو بنجل ًابنَج
 (>)مامإ لالجلا طرف نم كلقلل هناك مامإلا باب ىلع ىبرأ

 ماو هقازشللو» كتل 36  .قوذما باكو مهلا

 (3) ماسج بوطخلاو كّرصن 0 ةنج“ ةيانسلاو 2001
2 

 ىتح ' معفاونب ىصحلا ددع ىف نفسلا ام
 و وع

 كيكش انكحل ال

 مادقم ًاهءاول
3 3 

٠ 

0 

2 * ْ 
 (م)مايقو فوشت لاطو . احرف ىعما لم

 ةجرابلا اودجوأ نيذلا ةينامثعلا ةموكحلا لاجر مه : رثآملا رغ ةباصع ١
 . ةهيظع ةني ته سفرم ؛ ءابش ل تيبلا دامت ةماقملا لت سوررت
 ءامسلا ىبه : عجرلا تاذو ٠ ءامسلا جورب دحاو : جربلاو ٠ رحبلا : مضخلاو

 ام ىقبي ىأ : فويسلا ىقبت امناو ب 5  رطملا دعب رطملا : عجرلاو

 ايلات ءاج ىأ: كالت ل ه ب مالفألا هرطست ام دلخبو فويسلا هلعفت
 تلبدعح + نيا. مقعلا رخئنلا كاظنا نم اضن وه : ةوكدغرطو ٠. كل
 ليبسلا ةرثك :. بابلاو: دا ئرخا ةحرال اهل كلذ ههتضا ةلكرعلا ةموكعتلا
 : ىنعملاو ٠ رانلا لاعتشا مارضلاو ٠ رحبلا ءام ةرثك انه هب دارملاو ٠ هعافتراو

 امهف ؛ كمساب ةامسملا ةجرابلا عم ىه « دوغرط مساب تيمس ىتلا ةجرابلا نأ
 . هباسع قؤف لاعقلا ران لفتكعت كناك نيح © لق نم هيف امتنك امك رحتلا قف

 ظفلب عمجللو درفملل لمعتس « نفسلا: كلفلاو ٠ تبثو ففقو : ىسرأ 5

 . ةفياخلا رصق مامأ ناك نيتجرابلا ىمرم نأ: ىلا :ةراشا تيبلا فو « دنحاو

 ميمسح عمج ماظعلا : ماسجلاو ٠ ةريثكلا : ةمجلاو ٠ رهظلا : رزألا "' 
 * علطتلا : فوسشتلاو - تبي : تبكسدا#



 م را

 0 يا 86 -

 0م[ (بئالعس صوتنا: !رغ  ةوبقعو كوت اناقاع +نورتكغ
 ا ف و عع ل

 6)ءاوس  كولملا 7 باتسنأ . عيقّرِلا ١ هنإق + كؤلملا+ "ركذ : اذإ 2 بستن

 ١ 1 وج كل سل 4 د 2
 '؟)مادلت .زلخ«ف .ةيقبلا -نإإ -ةيقب ' حارجلا نم“ نافحت اال

 5 5 : ا
 ماهو + . ةيغ. عىثش , لكلو 2تلدبتف ةياغل نسوحنتلا.. ترج

4 2 : 3 
 اة)راهت برطخلاو رهيب رهذلا# تريعناف [براتحلا كليمإ يب تيت

 1 0 7 0 2 -َ 0 7 وِ 2

 («)مالحأالاو قالخالا اهدصتو ةبمح ثداوحلا مهش ونت تبثرا

 لليل رقلا هديب ةطاهيو ئازلخا ىف يتلا لإ سادي نب دقاو

 : 2# حجي و ا ال 1 وا
 ماوقو مهل زع ىوقلا نإ  ىّوقلا نم نينهؤملا َريمأ مهذز

 ع - 0 و 0 و

 ()مالحألا عفرت ادا ىلعلاو انقلا بي له تالودلاو كلملا

 . #2 يف َّ 08 م

 (8*)مانسح هيبناج طوحي ىبح  ٍيليؤمم الع نإو - سيل قحلاو
 ا و رار 0 03

 (1)ماهسو انق هب .طيحي ىشمو اقدنخ هيتحارب ىنلا .طخ

 ا

 , 2 2 2 م : م >5 5 و

 (:١)ماللس راحبلا ق كيِمس ىلعو هيحت كلارث ىلع © سوربرب د

 ناييستنالا كل زعفر تا : كوفتو كارنالا نم كلم لك وه .ناقاخلا ١

 حنفلاب + اوزاتما : نيقاوخ ةرشع اضيا كامنو ىأ : حوتفلا رغ ةرشعو . مهيلا
 مهريغل فصولا اذه لاقي الفءنيحتافلا فصوب اوصتخاف كدلك ىف يضاوجلاز

 عفت رم ا مدللا : مانسسلا  ؟  ةفيلخ عمج : فئالخو: .. نامثع لآ نيطالس. نم

 ميتال و.( ريدبم ومن : .٠ لابتال اك ين نلفختال 5 ريعبلا رهظ ىلع

 : ةتروضقأ بعدم كنموي ةيثاونلا ةلودلا قوق 6 ثداوح ىلإ كلذت ريش

 هديه ىللميصتو 6 يهل وانت .: مينشوتلا ب2 اهنع هتنكسمأو تهتنا ىأ

 مالا انققلا  ا/  دسالا : ماغرضلا '   لوقعلا : مالحألاو . .ثداوحلا
 واونب « هيبناج طوحي ب م ب مثانلا هاري ام وهو 2, ملح ممج : 32 ماافعالاو
 1 دال تاو أ قسما: ماسحلاو . امهدهعتتر ا.يظفحد ىأ٠© ةذالشم

 لاطبأنم سوربرب نيدلا ريخ وه :٠ سوربرب .١  ةنبدكا راو الغ نيطع
 لرطسألا ق9“ 7١ ئه ةحرابل امنع همسأ ةيكرتلا "م ءاكحلا"تادحأ# نيينامثغلا

 أ نكاعوفتلا



 ل

 يع

 هتادنج دمحف ىنلا 00

 اهلك . ءا رهو ايفا, ايسنلجل 8

 هنود جراوبلا ٌدوشحم ٌرحبلا

 ترضَنو : كارذأ ى .ةيعرلا معن

 « ةيحان لك قى

 هنايتف نم َكيِلإ (بيلصلا) لمح

 اذإ اكلم عفارب سيل نيدلاو

 مهئاشو « ميمجلا ناد ذق هللاب

«+ 

 تعباتت ثبورحلا اذإ“نيذلا َنبااب

 ةليبق لكو

2 

 (1) مامغ روهطلا ةفرفرو ..زون

 ()مايق هيلع هائياو نوراه

 (7ماجآ هلالظ تحت. اربلاو

 ()ماكحألا  َكلِظ ىف مهَمايأ
 (0)مائوو «فروُم أَو 5

 (-)( ماغاحلا ) كنودلتاقو: اًدنج

 ماظن هيلع اينذدلل دبي مل

 (”)ماصعتسا ؛ كشرعب مث هللا

 (ة)اوماصو ءفورسلا 12 قع اص

 7 6 م -

 (1)مالظألاو هيلع قاحملا فيخ ام كعب 6 زدب » رونل نيرهظملا

 لضفف ام لك : فرفرلاو ٠ ةينج اهدرفم « ىحاونلا : تاينجلا: ١
 ٠ معفترا : امس -"'  اهريغ رهطملاو هسفن ىف رعاطلا وه روهطلاو ٠ ىنثف

 نومأملاو « نيمألا امه : هانباو ٠ ىسابعلا ةفيلخلا ديشرلا 1 4 ف يسحب
 مجأ عمج : ماحآلاو ٠ ةحراب : اهندحاو ةريبكلا لاتقلا نعس : جراوبلا

 ىوأم اهنذنختت دوسالاو ©« فتاملا ريثكلا رحشلا ىهو ٠ : ةمحأ عمج : ماا

 هنأ ىنعب « مدقتملا تيبلا ىف شرعلل « هلالظ » و « هنود » ىف ريمضلاو . اهل
 ربلاىف ةميقملا شويجلاو « رحبلا ىف ةدوشحملا لاتقلا نفس هيمحت «©« نوصم

 احا : ارذلاو .٠ اوبصخأو اوهفر : ةيعرلا معن 6  اهماجآ ىف دوسألا اهنأك

 هق رس د نيف ىلا رس 3 ني د د ماكحالا مهمابأ ترضنو

 ىرامصلنلا نم كاباعر نا ديرب : نيش د 21 ب دتممو عمصستم

 ا ا م م ا

 ٠ كابسسمتسالا : ماصعتسالاو ٠ هب اونمأ ىأ : عيمجلا ناد دق هللاب

 هتالص دبعتملا مزلب امك اهومزل ى) : اوماصو فويسلا دح ىلع اولص م

 مساب تيمس « مالسالا ردص ىف ةروهسشملا ةوزغلا مسا : ردب 38  همايصو

 7 شلا رخا وه : ليق : ( ميملا تاثم ) قاحملاو . هيف تعقو ىذلا ناكملا

 . هرخآ نم لايل ثالث وه : ليقو « رمقلا رونقعمب ثيَِح
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 17مم مم بحلا ناغتز 7 ىف اهنم رصم ملت

 (؟)مّرحااوتيبلا ىف داسجاملا قلاع... - جييرقينل وراد تدعي نإ 1 نحف

 (©) مجر نم مالسإلا ببس اذبحو بسن نع قرشلا ببسلاب كيهاذ

 )تاع يه نال .انيفدام اللف مهاب  ماوقألا ىدل تاغللا ٌلمش

 ' ممّذلاو بابسألا : قثوأ امإف مكنيبو . اهبف رواثتيي.ازيرقق

 ملق ,ىلإ هيف. مدق انيعسو ديا حالفلاب .انذخأ نإ: انلكو

 مديقلا ايكرتاونوكو. زوجعلاكلت الو« ؛ ةاتفلا ايكرت» نثوكت الف
 نجنلاب مالشإلا» قوظ_ اهلدعؤ2 كرتنم. لك ىف اهفيش اهقيسف

 (*)ىنامثعلا لوطسألا

 (ه)مايأألا كيفيس ,مئاقل كعَو مالسإلا 8 ل

 (5)مامزو تّسلسأ ذاق ارثعا اهيسف“ كِل انفلا تداقناو

 ماغرإلاو لذا هيلع « لب تت كريرس ىلإ نامزلا ىششمو

 ١ أريثك :امج ٠ هقدص ىف كوكشم ريغىأ : مهتم ريغو .
 ؟"  ال داضلا فرح نأ كلذو . ةيبرعلا ةغلل امسا قلطت : داضلا

 اهلهأ الهيلع ىوقب الو اهاوس ةغل ىف دجوب .

 مالكلا ق اهار وأتو بخعتو ماظعتسا ةملك : كيهان علو ٠ وه ءىثلا اذه نأ

 تيل فيل ار بلل نع كاهن كن كح < هيلا ابق ةناع 0

 .بهاوبسبس ابسن اوبلطت الف © مكنيبواننيب بسنلا نم"بلطن امأ وه ىقرشلا

 حدم ةملك : اذبحو .
  5مهلمش هللا عمج : لاقي 2 هنم عمتجا امو رمألا نم قرفتام : لمشلا

 قصتلمو مضنم : ممتلمو . مهلمش هللا قرفو ٠

 نيثتللا نيتحرابلا دهاشو « ةناتسالاىف ناويدلا ةيحا ته تاثادي هع

 رك 1 هدو ل فورا بحول كو اجلا ميا ل

 ةذيضقلا هذ ةتاكللك

 هدعن نيتيبلاو تيبلا اذه ىف باخلاو . تلذو تعضخ : تنع .- هن
 داشر دمحم ةفيلخلل . :

 .هتلعج : تسلساو * ةعاطلا ىنعمب لمعتسيو « هب داقي ام : دايقلا

 ريعبلا,دوقم : مامزلاو « انيل الهس ىأ « امساس .



 كرتلل ةيحت
 : 7 ِِع - 2

 من و ؛ ناظقي ره 3 ل ثادحالاو : ناظدّتر رهدلا
 بّصت ىف برحلا ارم نم مكلعل

 يا ا 0 . - .٠

 عبش ىلع مض رعاف محتف دل

 نمهز قى و دجملل انبو مكب ا

 هدا 00 ناي اذه

 اراس وج ام ارجل 50

 ىأرال ْنَم ملسلا ف تام دق نو مه ا ِ .٠

 هب نيذخآلا نكر ملعلا حبصأو
 ارم ىذلا ضافيتل سنت نوانلا #َ م 00

 مكتعلط هللا ايح : كرتلا ةيتفاد

 احرب ال ٠ مالسإلاو ِكلملا دغ نأ

 ١ برحلا سارم :

 لا عمج : داسآلاو 3 ةدترلا

 ىنلا داجلا ىل؟ يتبابن غنا: 0 ا

 ِ اهتلوازم

 ( ميجلا حتفب ) مجالاو

 ؟ ألا فرشأ اي مكذاقر امف

 0مجألا ف ماسلا ةيضا مدعو

 (؟) ختلاب تالودلا ضرتعي حتفلاو

 منغلا ىف ناك ًايئذ هيف نككي مل نم
 ملقلا ةلودفوك. فيسلا ةلود اي

 ()مدهنم ريغ ملغ ناجي لكذ

 (4)مهَبلاو مُهَبلا نيب برحلا توسو

 مقَي مل نافرعلا هتكر ْميقُي ال نم

 (*)مّدعلا ةقيض هنع سبلن نحنو
 (3) مدخلا قداص مكادهو « ركناصو

 (0)مسترم دجملا ىف ٍدغ ريخب مكنم

 : ةعجضلاو بعتلا . بصنلاو

 2 ةمجا عمج :

 ييقات دي واع نع

 قالا تقبتما تأ 3 لكلاب هارسسلاعتو انصب دق نوكب ام رجفلا تفد

 هل ماود ال

 مهبلاو . هييقبو هظفحي .: ةهمصعنو . تربيع معلا هش ايناس

 ىهو ( اضيأ ءاهلا نوكسو ءابلا حافب )ةمهب عمج ( ( ءاهلا ن ا ءاملا حتفب (

 ةمهب عمج : ( ءاهلا حتفو ءابلا مضب ) مهبلاو .٠ رغبلاو رعملاو نأضلا دال وأ

 . عاجسشلا لجرلاىهو ( 0 نوكس ون ذايلا ينفد
 111 ضافضفلا  ه

 . رقفلا : ( اضبأ

 مدخلا قداس تل:

 حرملاو /

 لا

 حتفب ( ةقيضلاو . لابتخألاو رتخستلا“

 ةلاد نكستو لادلاو نيل مشو راشنلاو

 ةمدخ ٠

 امهدغ امهل نوثئيهت نيذلا متنأ ىأ «, مالسالاو كلملا دغ متنا  ا/

 . امهلاح لبقم دارملاو
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 ('زابلع .ىقي, نيب ٌرعيفلا ناكو_ ١ ماب | مهيقسي:_ ناك _ كّواول
 ئك .

 (م)اماتخلا هقتعم ,.ع انضضف  ًاقيحر اومبتسا ةيتطولا نف

 "0 راو سارا ركب ا ةليصأ اكزخ باوكك .انرغ
 ِِء >َ 1 2

 (ة)اماجرلا تكرح روصلا خّفنك 0توص تاربن ىلع مهتعمج

 (ه)ىادنلل تعغاسو َن اهتروسد ىداعألا ل ىلا لحل كل

 تال انيتلخ ىف "تناكو اربثا .انتوارم, رف تيتاكف

 ©0ِمانّم) وأ .ةفارخ ثم .اثيدح تناكو + تلدتعا ةينطولا كب
7 2 2 : 0 : 

 (م)اهاعد اهل عالجلا تريضو اهنه ٍتاطوالا ةيضصق تبني

"0 4 : 3 

 تنك امب مهوذغت تنك كنأ : ىنعملو ٠ ةضف نم ءانا : ماجلا ١

 : قيحرلاو ٠ هيلا اوقباست : قيحرلا اوقبتسا 5 نايبلاو رعشلا روهز نم

 ٠ هانختف :, ماتخلا انضضفو
 ٠ رمخلا : مادملاو ٠امن : اكزو ٠ بنعل آ] : مركلا “6

 ٠ روبقلا : ماجرلا 5
 هعنمف هقلح ىف ضرتعا : ءىشلاب صغو ٠ ةدشلاو ةدحلا : ةروسلا  ه

 وهو « نامدن عمج : ىمادنلاو ٠ مهبضغ : ىداعألا ةصغب دارملاو ٠ سفنتلا
 توص : ماغفغبلا - ا ءاقدصالاوةععشلا مهب دارملاو , بارشلا ميدن
 ٠ ىبظلا

 عجر مث 2 اومعز اميف نجلا هتفطتخا ىرذنع لمجر : ةفارخ "7
 ثدح لكل النم هثيدح حبصأو ؛ هوبذكف ؛ اهنم ىأر امب رمخأو « هموق ىلا

 لطاب ٠
 + ةايعلا : ماعدلا و



 ا

 ًالالَح ديأ ىف نوكي فيكو
 ها ٌةادغ ىردأ امو

 ابيرغ* م " هافشلا * ىلع“ ملاقأ

 دات ذإ كي لش رأ 7

 اًنيد ّلقأو ٠ ةَمِه لمحت
 نايس" ىلا“ لانا مو

 ىو ىدانلا ىف كيلإ راشي
 هةر م -

 انف تنك نانا تلج" 3
3 0 

 ازازتها يقحلل لل سنا و

 ًاهجو قحلا يبدأ نم لمحتو

 اددع رشا اذه لبعأ يذنإ

 مهيلإ انضغب + قجلا +". راهم

 ؟ امارح ىديألا نم ىرخأ ىفو

 (9)1 اماه مآ ء متي اقايرَي

 ىناتيلا اهيف تن رضرأب

 (؟)اماقأ امف « بولقلا ىلع ٌرمو

 اماقسلا نطولا ةجهمب ناك

 (م)امانألا مظتناو 0 ا نكت

 ()اماهز ىوحو « ةءورم مضو

 انا. نق اهلايح تعلط

 ىانن ةخيو نكات ا

 (ه)امانسلا الع ظاكُع ىف وه اذإ

 انسحب قلن نوح نلأو

 هو هجوحم كرش

 (/)؟امانو مهملعم .نع اذرهس

 (6) اماجللاو ةيرصيقلا 6

 ١ هظفلت أ 3

 * قانعالا

 : موقلا مامز 5

 ؛ ىدابالا ةدعاس

 مهملعم نع ان رهس - ا/
 ٠ مهئاشناو

 ل ه7: ىفحت الو هاوف

 ءابطخلا ةغالب ىف لثملا هب برضيو
 : ميدألا 5 ريعب رهظ ىلع وهو ظاكع ىف سانلا بطخي

 بابيشلا انغ رابللب يكرلاو# ىنيوم مطب نايا ا 4

 ىلبع لياسست : متيم 535

 نب سق وه : سق  ه مهرمأ بحاصو مهمدقم
 ناك هنأ هنع ىوريو ؛

 ةحفصلاو هجولا
 مهسذهت : ىلع نحن انمقو «

 عمج : ميكشلاو ٠

 ةيرضيقلا ميكبشب دارملاو . س رفا مف ضرتعت ةديدح ماجللا نم ىمحو « « ةميكش

 . هتوربجو لالتحالا ةوسف 4 : اهماحلو



00000 

 و

 ممِبصْأ لم وأ شف تناكو

 مولا ازا ةايرلا ولك .اذإ

 فصو ..ىّْثولا َةوْرُعلا َدعبأ

 ل ا
 انيلع وأ مهرايط ىرأ

 ٍنرق فصن نم مهشيج ٌرظنأو
 اينو : يمثل + اندلعأ الف

 ادن ةقاتخ ويلا تايلوو

 هنم ٌليخلا انيلع ترجفنا اذإ

 ىيلخدو . .. .لفاشتلاب-..: انام

 تقوب ايندلا رام انكلم

 انيمأ دية و ع ان

 برخ لعي ًابزح .ّرمألا انيلو

 ًالزعو ةيلوت لا انلعج

 انيلإ الخ نيح 0 انسصو

 (')امالكلا الو حارجلا صحت ملف

 اداب طلع رشف ارلحأ

0 
 ((]9انايقلا فيت الا ناطرسلا نم

 اماجو انسؤرأ  قوف قلحو

 امايخلا بّرض انراصبأ ىلع

 ان ليهأز ظناوغ الو

 اماغ هيف ةرابدلا رصق اذإ

 (م)امالكلا انْدَق وأ ءتمصلا انبكر

 (املرو اثم: لعب ام . ٍفآو

 (ه)امايقلا ايندلا ىلع نسحُت ملف

 الن ب ةرتيم نو - انيبرو

 اان هل ال كلل ملف

 اماقتنالاو ءازجلا عَن مو

 اماقتسا :امف « سوفنلا هآوهآب

 (+)؟امارغ هب لاجرلا نج ْمِلَق رفك حارب ناك حيرضتلا اذإ

 ١ حورجلا: ( فاكلا رسكب ) مالكلا ٠

 رهظت ىوادوس مرو : ناطرسلاو * رخآ ائيش هب تممضام : مامضلا - ؟
 ٠ اريخ هاندجو ئأ : تمصلا انبكر  ؟ ةبعسلشتم رضخو رمح فورع هيلع

 : نراملا  ه موالتلاو نعالتلا : ىحالتلا 5 هيف انلسرتسسا : مالكلا اندقو

 : حاربلا 5 اهالعأو اهتورذ : ايندلا نرامب تارملاو ., هنم نالاه وأ فنألا

 ءامعزلا ضعب فقوم ىلا ريشي « رياربف 8 حيرصت : حيرصنتلاو « حارصلا
 ٠ ةهنمهم



 عسبلا+ نك سرج

 البلا ملعلاب تّمدخف
 مسا - 3

 املا ٌءاذر لعلاو

 ١ »0 مك ل ل 7

 ) )ميد فو لزت مو د

 ميدق نم كللامملاو ري

 رختشلا ل اوطحو نإ

 (*)قحلا ديهش

 اول اس
 ولا

 موق لقمعلاب
7 

26 

 موق 2 سانذلا لاف 5 متيمارت

 ١ مداخلا 2 ميدخلا 9

 .<ج

 و

 امالع ىربكلا ةحضلا ىذهو

 م 2.

 9 اماصخلاو ةوادعلا نكودبتو

> 

7 

 اماد نادوسلا الو . لاح ىلع

 هتيضق ىف مبكر
 4 م

 اماؤزلا توملا اهراعش ناكو

 ؟ اماللغلا

 امانا الو ٠ َنْمَدَأ ةقث الف

 كس.

 هلتخم ىلع
- 

 امال كلك

 8 5 ا
 اهارض موق يىوه اهل دجا

 ىتارت مُهَرمُأ ٍنالذخلا ىلإ

 ةافول ةرشع ةعباسلا ىركذلا ةبسانمب ناويدلا بحاسص اهمظن (دب)
 #ق دالبلا باصأ ام فصو اهيف لوانت دقو ء اشاب لماك ىفطصم موحرملا
 رياربف 58 حيرصت ىلا راشأو ؛ رحانتو نحاشتو ماسقنا نم تتكلم
 موحرملا دالبلا ديقف ىف ىلا كلذ نم لقتنا مث ؛ هلامح ءامعزلا يضعب مبعق ومو
 دالبلا هيلا جاتحت اميف ثحبلا ىلا كلذ نم درطتساو « هقح هافوف لماك ىفطصم
 ٠ حالصالا لئاسو نم



 لال
 7 و ف 0

 ميس لليل ىجش ىف ىتا وق داو تيأر ال
 : كسلا 0 2-7-7

 مظكلا نطولا ةصخ ىه 2 ةيمأ 2 نم نوَمْسي
 2 .6-. 5 .٠ و ع

 ميقم اينذلا بلطم نم دعشم فق مهتار و

 دع -

 ميضهلا قحلل سيلو : 2 رظعلا هاحلل لوعسي
| 

 هو

 ميطفلا رمع ىف وهو قه زي روتسدلاب تّرصِبو

 ممحلا ُثيع نمو « هل ودّعلا ديك نم جني مل
3 : 2 ” : 

 يلفت نع ايست اا ر 3 للا براي بتينأو
 «1)مهثلا ًاشنلل تارسثلا 2ىبج ىف كداهتجا زجأ

 ل ا
 ملسلا بدالا ةوبرو ءح يحضلا ملغلا :ةضور نقم

 3 0 1 م :
 ميركل بل" هنولاتكا 300 مثلا نيفادا

 ممنلاو «ةياعسلاو . رث 2 اغصلا نع َنيضرعملا

 مسقلاكتبْح ص ءجوو: ىل يهجلا كرهذمع ايف

 ميمذ الو ءدادولا ىف ل بكبغب ال ٍدهع ميدقو

 2و 7

 ميدصخلا الو ودعلا ةن ادكلل اموي تنك ام

 (؟ ) مخولا ىعرملا ىلإ .لزنت مل سانلا حالت ال

 00 ٍدسألا عفرتب هتاباق متاش مك (م) تشغلا َّب , د 2 98

 مقعلا نع دوهجلا نم ب 22 يصخلاب كسفن تلغشو

 ١ عيشبال ىذلا : ميهنلا "'  ميتشلا ا اونعالت : سانلا ىحالت *

 نىساعلا ٠



 ا

 مهيبنلا خلل هتخسنو  هتلقن ٍضايرلا جرأ

 (1)ميرَصلا ىداو ىلإ هب ب  ُمَّلَألا بعش نم تيرسو
 ممصلاٍب خلا فتاياغ دلل ناتغللا تراجتف

 ممت نم ىرخأو و قيرغإلا نم ةغل

 مقرْلا ىولع ٠ ربتلاب-- -لصفمبا 2 انتينأو
 (؟)هيدعلا لام وأ ٠ قالخأ لا نم ىرُملا ةنض وه

 (©)ميدقلا رّصَعلا نع تدح فق . رصعلا اذه ءاَشَم

 ميوقلا قلخلاو ملعلا ن يب نانويلا ان ََُم

 ميدألا رون اهمْلِعو ء ل بسلا رون اهقالخأ
 موجنلاو دقارفلا ىلع ن وملعتي اهبابشو
 مولعلا ىف اهوكردأو ءن 2ونفلا ىف ةقيقحلا اوسمل

 (4)معزلاو مّلعدا قوف مهدنع ا كل

 ميلعلا ريغ نم "للعلا تن  دعا'ذز للخ لهجلاو

 يبس ضرملاك ا ىرس ملعت برلو

 ألا ملحلاِب هسا دلل لخلا لطفتم

 4 ةّسِراد قالخأ لا ضهنت ال سرادمو

 ميشهلاب ٍةرارشلا شه ١ اهتّبنب دانلا ني

 ةيدوأ نم داو : ميرصلاو ٠ نانويلالاسبج نم لبج : بملألا ١

 ٠ برعلا
 0_١ سيلاططسرأ ذيمالت : نوءاسملا 5 هب نضي ىذلا ءىشلا ٠

 نكل ويلا بيبج نوطالفأ : روهشملا ىسيل اططسرأ لوق ىلا ةراشا ا
 * مونملا : ميئملا ضرملا  ت هنم ىلا بحأ ةقيقحلا



 ا 1 ا ع

 (*)هنامحر تو سيئاططس رأ

 ميركلا مجنلاب تيدهو ميكحلا .ملقلاب دع

 ميظعلا سيلاططسراب هبارحم نع ةتوبفأو

 يملا وللا لونا نيو 2و لوقبلا 7 كلم

 (')مكحلا:َنيقرَب نباو « اخ 0 يم نباو « دشر نبا خيش

 ميلكلا ٍدْشُر فناكو ء حببيسملا ىذه ىف ناك نم

 (')طتيلاو  ةينَبلا لبق دحوم ارو .ادغو

 (”)ميزهلاو ةيلهاجلا ل عر نيب ةقيقحلا توص
 ()متسملا. نايفط- نيبو. م . !:اوسلا ةيداع نيب ام

 يسلزا + زاك فيا را زظنفلا ةيفارظلا “قب
 (©)هتيلا ليصفت لايجأ لل قالخألا لصفيو
 (5)مقتسم بهاذملا نم قى 2 يرطلا بحل حضاو ىف

 ميدنلا ىف تشمت اذإ ف هيلذلا لش ,لئاسرو

 ممشلابو « قاذماب ريك ست . تاحفنلا ةيسدق

 #ةا <

 ميخرلا توصلا كلذ نم ىدسلا وه عنا ةقئطلاب

 ملع ىف سيلاططسرأ باتك ديسلا اشاب ىفطل دمحأ ذاتسألا مجزت (د#)
 ةياعتيتلا هقيع :نازيدلا ل ا اة ىلا قالخالا

 : ميزهلا ”  ةبعكلا: هينبلا  ؟ديسلااأش اب ىفطل مجرتملاةدلب : نيقرب ١
 ٠ .دعرلا توص

 ؤللا : ميتيلا  ه ىعارلا: ميسملاو ٠ ةيعرملا : ماوسلا :

 * عساولا : بحللا قيرطلا



 د ا

 مكل بولقلا ىف اًذزح من زح اذإ

 اهم نبع مكب انرظن ركو

 انيك“ هيلع لّمحُن مل لاملا لذبنو

 دانا تلح نإ ةقافلا لع اربص

 تممل- مهقالخأ "نم لتاقملا اذإ

 هرقاسس اع نم مكفيس نم د

 مكيبَحَم يف ادجرخ : قوذعلا لاق

 07 8 ٠

 لأ ند قالخالا ىف ءرملا قع امف

 كتدار» اًيلع انل متبهو ولو

 اًدطو اذل ىسنن الو « يلع وذحن

 نزف“ بوطشلا ةايكأ مئا ا“ ىذع

 امهت م اهنبا هه نم لمحت مألاك

 (:)اهعن اند :تئاكفا ءاروزاسلا ادل

 («لامّذلاو لهألا قوقح ب رركلا ىضقي

 اممألا فدي ام يئاعلا نإ

 املس اهراثآ ىلع“ ءىش لكف

 (م)امدق اًهرثإ ىف اًوضم َتّلَوَت نإف

 ؟امد بوعشلا ف بيصُم ماني لهو

 ()امّدَقلا لسابلا ٌمادُملا لاند امك

 امعز ىذلا قدص ايف « راقولا نم

 اَمِحَر وأ هللا ىف ةَّلِص ىعر اذإ
 امدق انصالخإ ىف ْلضفلا انداز ام

 املع الو هتان قرن ونور ديالو

 امدعلا: ةسيي يع لكف تان

 ملا * دييملا يعو ءةمذ عيبج ١ ممذلا ': هب معنأ ام : ,معنلا ١

 ٠ ىنثني الو ءىش ىلع جرعي الف ناسنالا ىضمي ىأ : ( لادلاو فاقلا مضب )
 فاقلا حتفد ( مدقلاو ٠ عاحشلا لطبلا : ليسابلاب رمخلا : مادملا د

 ٠ اضيأ عاجشلا : ( لادلاو



 ا
 2 9 0 هك و. 0

 ؟:)[يفلالو ءاررألا دي“ ىّروالو ع وتورع“ تنولا زكي ال' - ةوامت

 اجلا كفأ اهنإ خيرا نأ . افرح اهبتح 2( ةيمردأل ىجاصاي

 (”)امرح اهل زتجي ملف طلاع | ةقظنم سنا وف ةنرواج اينو

 0 لا ا
 [02 تضاف ,لمملا راثلابو ارش تيك اف لصملاب تديسسو

 (ة)امغنلا ىه دواد ٌريمازم تناك قفأ لع داع انقأك املكر
 »و

4 

 «/)املظلاو« راصعإلاو. قربلاو. ّدعرلا ةعبرأ لاوهألا نم اهاتمٌّشِج
 (م)اصتعاف. كولا قاوف ءايغأرسنلاك 2 تردحناف ليقلا كامم اهتوح ىتح

 (ه)+ الآ كرك طق الاو .اهنرج نوكبشت له + ةمومعلا ءاجبأ َناثَع لآ اي

 ١ هب قثويام لك : ةورعلا ٠ عطقنملا : مصفنملاو ٠

 ةنيدم : سدقلا © رصم ىلا اهابكر ىتلا ةرايطلا مسا : ديمردأ ل "
 .خيراتلا ىفو ٠ ناميلس طاسبي وه: طاسملاو ٠ ماسلا ىف سدقملا تيب

 اغللا ىف قاربلا 5 ءاشي ثيح هيرجي اطاسب حيرلا عم ذختي ناك هنأ : ىنيدلا

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا اهبكر دقو « ءايبنألا اهبك ري ناك ةباد : ةينيدلا

 : لاقيو ؛ لوسرلا فخ ىأ : فخلاو ٠ سدقملا تيب ىلا ةكم نم هئارسا ةليل
 : اهمضو ميملا حتفب  راغملاو ٠ ةالصلا ناكم : ىلصملا ٠ كانه مسترم هرثأ نأ

 ٠ عوفرملا : ىلعملاو ٠ فهكلا

 *اهل ىنغي ىذلا لبالا"قئاس : ىداحلاو ٠ اهقوشو اهجامم : اهقاش 5
 : اهامتمسحخ -.. مينارتلاو ديشانالا نم هتالص ىف هلتري ثاكام : دواد ريمازمو

 هنم مجهيام فرعبال رمأ نم ةفاخملا وهو( لوه عمج : لاوهألاو ٠ اهامتفلك

 وأ « ضرألاو ءام سلا نيب بارتب عفترت حير : راصعالاو ٠ ناسنالا ىلع
 ٠.امهتزاح ىأ : اهتوح /  ةملظ عمج : ملظلاو ٠ دوماع اهنأك ريدتست

 داح وهو 2 هفاخت اهلكو حراوجلا نم رئاط : رسنلاو ٠ تطبه : تردحناو
 :.-كولا ىفاوو *بعت : امعأو ٠ احانج اهاوقأو ءاعافترا روبطلا دشأو ؛ رصبلا

 : هب مصتعاف * هريغغ ىف ثا رحش ىف ناك امنيأ رئاطلا شع : ركولاو ؛ هاتأ

 ٠ همزل ىآ
 ٠ لاخلا نم ةلوؤخلاك « مسعلا نم ردصم ٠ ةمومعلا ة9



 لابقتسا

 (:)امرحلاو ءءانيس نم حفسلا ّظعو  امّرهلاو َلينلا ئح« حيرلا ّبكاراي
 ()اممق هداوطأ نم َتبْنَأ ناكف هب نامزلا رم رثأ ىلع فقو

 امطفنمرهظلا ىسيعو « ًاعيضرىسوم  َتَلَمَح ىلا ضرألا فكَحانج ضفخاو

 (البيخةلاو مفيسلا داملل تنيو  ةدللخ لامألا+ 40 د أو

 (؛)امدخلاو ضرألا كولم نم مهّيطم اوذختا املط كولم تقّرْشو
 (ه)امشتحم ٌرهدلا هيلع ىشمبو « هب ةعشاخ حيرلا 9 *اتن انه

 (ئانيغام نويسلا رظاليلا يوصله وح نايل

 تتياقي# كوره اوْوأ يف نطو. تانوكي امي لاق[ 2: قامألا اوله

 ()امحَر ام دفولا كاذ هللا محريو عيرعأ مب از نكران

 (ه)امسق مهِربق ىف اوقّدص دق مويلا»و مهل ٌتامسلا نيل .اومسفا مم

 و2 و
 امنيا امان. تمد. العر . تلاثو ... مستو للا ل وادي اي :شافلا

 لطهعيالام : مرحلاو ٠ مجطضملا ك1ببجلا ضرع : حفسلا ١
 ٠ هكاهتنا

 9 ءىش لك ىلعأ ىممو ؛ ةمق اهتدحاو : ممقلاو ٠ لابحلا : داوطألا  ؟

 مهو ٠ ليج عمج / لامجألاو .٠ هدادسو رمألا باؤينتضص ةيكحلا فت

 مهايالطم اوذختا املاط 1 ةيقابلا ةمئادلا : ةدلاخلاو ٠ دحاولا نمزلا لمعأ
 اوناك نبح . « نومددلنؤالا رصم كولم مه كئلوأ . ضرأآلا كولم نم مهمدحو

 ٠ ىحتبسملا : مشتحملا 5 ىرخالاراطقالا كولم مهبورح. ىف نورسأب
 رثاطلاىلعرس : رفاسملل ءاعدلاىف مهلوق نم ذوخأم : نومبملا رثاطلا ىلع - 1

 ةناتسآلا نيب ةيوج ةلحرب مايقلل تبدن دق ةيلعلا ةلودلا تناك  ا/ نوميملا
 . اتامو قيرطلا ىف امهترايط تطقسف . نيرايطلا اهطابض نم نينثإ ةرمهاقلاو
 تيبلا ىف نيدفولاب ريسشن اذه ىلاو سملاسس الصوف ؛ امهريغ ةلودلا تبدنف

 ٠ نلذتو نمضختل ىأ : نئيدتل - 4



- 004 

 تبسمل امف « مالآب حارجلا لك

 1و و انتم ترحأ تونا

 تَكَبَعد قف« اهكر دأ « ةريزجلا بر

 اومللظ, اهربأ. الوتا .نيفلا نإ

 هل عشقت لاتق موي لك قف

 امهنيرشلا ب ازحأو فيزشلا ىرزأ

 ًاتنَع مزجآو «ًاملح كلنع مهزجتال

 اهضنم اهل اورج ام ةريرعتلا 2ك

 < اهتنيز ىهو  اهيع ٌروغتلا كلت

 نفس مهل اهّيَلاوح 3 لك ىف

 ارقللاو ءوزبلا كرما مهالاو

 هب دقي ثيقو ىقءييسلا درجف

 و

 ملألاو حرجلا مف ودعلا دي

 مفو ىديلل ناسل اهاسأ اذإ

 (:)مغلا ّىعارلا لضو « ُبائذلا ام

 (5)ملَظلاو الا ههفت ملظلاو

 (؟)مرطضت هلل عوبر ق ةنتفو

 (4)اومسقناو « ٍتِّملا ثرإك اهومسقو

 (ه)مصَي د لامغألا مسي ام ملحلا ىف

 ()مجعلا اهفارطأ نم لواحي امو

 («)اومحدزاف ؛ موقلل َتبِذَع لهانم

 (م)مدق سباي ناكم لك قوفو

 مم ةادعلاف « اهيلع ةادعلا مم

 (1)مرّصني مث « ًاموي فيسلل نإف

 ١ بوسي ولا ةريزح ىهو « ةريزجلا بحاص اد: ةريزجلا بر »

 محهبام ناسنالا فرعبال رمالا نم ةفاخملا وهو .' لوه.عمج 3 لاوهألا  "؟

 * قواه اهب ىرزأ 5 لعتشت : مرطضت “5 ةملظ عمج: ملظلاو ٠ هنم

 امو٠ ةمالعو ةمس نوكيام ىأ : مسدامو . كالهلاو ةدشلا : تنعلا  ه

 1 دروملا وهو لهنم عمج : لهانملا ا/ اهدوجو هيك رتلا ةلودلا ىلع نودفحي

 :٠ هلس : كفمشلا درج 5 ءاملا مظعم : جللا 8 مجعلا كئلوأ : موقلاب دارملاو

 ىصمب :> مرصنيو



 تب
 .٠ +1 « ع

 مصلا هموق ىق انماتسه تادو تلفأ ربقلا"ق دع لمحم )1١(

 (*)ممذلاو ساذال تن دوهعلا كن دلي 5 دهعلا ( قرفرلا لاوغ ناوُشو

13 5 57 ٠. 37 

 (©)مرحلارهشألاوىمحلا هيفرمحاو رب نمو حبذ نم مدلاب لاس دق
 1 يبي عل 7 و . و 00 .٠

 (5)منتغم هللا برقو تايعادلا هل تارعاسلا رودخلا ىف تعزفو

 هع مه

 ) «)مسرلا قتمالا] ىرتلا ريكرعا 0 تّذخأ م دعد ىئارأ لاكت ما

 («)جسنم نامرحلا نم لهنملف ٍبثك نم قلخلا ٍريخ راونأ نرخ
 +: ل ةسي 2
 («)ومالاو تالودلا اهر.سيأب ىدوت ةيشاف مال مالا ْق 0 ا

 (0)يلقلا كح ضتسماو ىكبل ىرجولو ىملقا بم ىرجيالو ٠ ىزدص 1-0

 كة 1 ١ * 5 5 ,
 (1) ممصلاو رحلل ىمعلا قوري لفو هد 4 نأ ,ىص رعب انض تلا

32 3 3 5 2 , 
 )0 .)مكني سبيل م مهمتكت سيلف اثرع مهطلاغ 0 05 ساذلا ىلع هوم

 اوملعام ٌمويلانوتماشلا لعي نأ ْتَمَظَع نإو ىولبلا ىف ٍةدايزلا نم

 دبعام لك وه : ليقو « ةدابعلل ذختي لاثمت وأ ةروص : منصلا ١

 ملاظللا كلت فرتقا ىذلا فيرشلا مسا : قيفرلا نوع -”5 هللا نود نم
 ؛ةدعقلا وذ : ةعبرأ « مرحلا رهشألا  ؟ نامآلاو دهعلا ئهو . همذ عمج : ممذلاو
 لاققلا لمجت تناك برعلا نأل كلذك تيمس , بجرو « مرحملاو , ةجحلا وذو

 :( هيف ) و ( لاس ) ىف ريمضلاو ٠ ءىيطو معثخ ىنب ادعام : 'امارح اهيف

 نع ةيانك : مرحلا رهشألاو ىمحلا رارمحاو ٠ مذقتملا ثيِبلا ىف دلبلل
 : هل تابعاسلاو٠ تويبلا:رودخلاو تفاوخ : تعزف ا امهيف لتقلا هفارتقا

 : ىمايالاو. اهدلو تدقف نم ىهو : ىلكت عمج : ىناكثلا  ه  دلبلا كلذل ىأ
 : مسرلاو ٠ةقان عمج : قئيألاو ٠ دعبلا : ىونلاو٠ اهل جوزالزم ىو« مدأ عمج
 نم "  ءطولا ةد لش نم ضرألا ىف اهفافخأ رثؤت ةقانلا ىهو ؛ موسز عمج
 « ةريغص عمج : رئاغصلا لال_ لئاسلا: مجسنملاو + غارق وها اح“ هيك

 2 كلت ا + عرشلا مكح ىف ةريبكلا نم فخأ بونذلا نم ىهو
 : تكنتضأ تسأ © اظيغ ىلغي : ى ىردص شيحب دا فل وه عسمج تالودلاو

 ملأو٠ ٠ الخب : انهو «تكمتلو ترا واج ةطيسما اني كح ربع

 نم : ىمعلا قوزريو ٠ هلعف اذا بنذلاب ملا : مهلوق نم 2 هيذؤي امب ىأآ : هب
 ٠ هبجعا ءىشلا هقار

 ٠ - مهيلع اهروزو رابخألا مهل فرخز ىأ' : سانلا ىلع هوم ٠



 ع نو ع

5 1# 6 

 ل ع 1 ُ .ئ

 - ةرظاذ دنجلا نويعو -ىحضلا ىفأ

 ع 3 0 ٌ 1 .٠ 1 0 و

 ةسدقم: ضرا.:ق مدلا كيفسيو

 تلعاؤجلولا طيدنأ ىللخ تيرشإا ذر
' 1 0 

 هب ٍةاغطلاب اب فرسيق نإ« نورين ؛
 .٠ م ئآإ

 انه نينمؤملا يل بدأ 75 ْدأ

 امف «لوسرلل اراقو هيف جرت ال
 و 42 ضم وع

 ًابأ نيقسافلا .طهرل هط ناك !م

 ع 2

 هرب 3 مالسإلا نم نك جحلا

 هتبرتو ةظ“ ىلإ ”ةايببللا رع

 عمج : مرحلا ١

 5 هللاف 52 م كتاف نإ

 مشحلاو لهألا ىذ ود 9 م

 )علا ضارتألا ام حابتستو

 (؟)اَتسَت - تيِبلا نكُو نود -

 (*)مّهَتُم « جاجحلا: وء هيف غلابم

 مرك الو لضف قساف نع وفعلا ىف

 (4)حَر ىطصملا نيبو ةاغّبلا نيب

 (ه)ممشلاو .دهعلاو « نيد هيفو

 (ة)اومهخ ىدهلا مالعأب ىنلا لآ

 ()؟ لكلا كل قرت له هللا ةدسل

 (م)مدهني ٌنكرلا اذه كشوي مويلاو

 مقنلا الئمد ال اع كابل ضمن

 (9)مد قيرطلاف اليبس دارأ نمف

 ةلقلاب وأ ديلا هسمل ومو , هريغو مارحلا تيسلا نكرو رجحلا مالتسا

 ىلع ايلاو ناك ىبرع ةيغاط : جاجحلاو ٠ ميدق ىنامور ةيغاط ورش
 « فختال : جرتال 5 نييومألا ءافلخلادبحأ ناوره نب كلملا دبعل فارعلا

 ..!ناقفج هنن ناو ىتال

 0 وهو. نيش يسشثلا ويبكي

 : 001 يوما علل
 تضخ :..ةعيقردع ال

  براقب : كشويو.. همظعت :

 ةأرما مهيف درك الو 5 ةرضع..ىلا

 :-/ ةملكل ىغمج

 ٠ ةمظعلا : انه راقولاو

  ةمظع هلل نوفاختال ىأ :

 ءافولا : دهعلاو ٠ ةءورملاو ةسامحلا : ةوخنلاو ٠

 لا. مينركلا آر لان يفد
 لاتيش عمج لئامشلا

 ةثالث نم : طهرلاو

 سدج مسا ؛ ملكلاو ٠

 ٠ هيلع ردقي الودجوي داكي الف لق اذا , ءىشلا زع مهلوق



0-0-0-7 

٠» 0 

 تلوت موق ىف مالحألا اذإ

 قدوعت ال .. "قايل "كلت انف

 0 م. م

 ىلق قامعأ نم « رضم ِكبحأ
 7 و

 اموي خيراتلا كب ىممجيس
0 ُ 

 8 7 . جي # 7 3

 ابائذ تعمج ةدد رظناو

 عاريا :نيايه ريغ ”كَتِبَهو
 ٍضاير يرث .قوف. ثانع, نيتكيس

 ئ'

 تلزت.. اينللاو ؟نيعبسلا قأ

 بر اهح ىضايو تنأ جازت قوكت

 (:)ماغَطلا َلاعفأ هئاربكلا تأ

 ()مالس الب . قافنلا نرايو»

 («)ىمان بلقلا ممص ف ا

 (4)ماثللا ىلع ماركلا رهظ اذإ

 قايآ+ انننلا] + ناقل سا

 (ه)ماحزلا نع كابإلا ىنفّرصيف

 (+)ماسحلا نم ودعلا ىلع ٌدشأ

 ماهبالا ةحفص خيراتلا ىفو

 ماتخلا نمسح ىوس ىَجْرَي الو

 ؟ مانألا رظن ىف مويلا ىنارع

 (*!جيجخلا جيحجض

 اد يا اب اري ألا
 مرحلاو تيبلاجضو ؛ زاجحلا حض

0 

 اهل ضقاف/ن رضا كامح قف اهسمددق

 ا جيجحلا عير ىلا ٌعوبرلا كل

 ٠ مه وبلغ

 :: ءابالا ب ه

 ( ءاطلا حتفب ) ماغطلاو ٠ لوقعلا

 : ماشللا ىلع ماركلا رهظ اذا 5 ءىشلا نم صلاخلا

 ٠ ملقلا عاريلا 51 ةوخنلاو ربكلا

 #*. دم َ
 (/) ملا ةكم ىفاهبر تخرصتاو

 مكحلا ٌديبسلا تنأ هللا ةنيلخ

 (0)؟ ملعلا كلل مأ اهيلع يفيرشللأ

 + نسانلا داغ وأ:

 بلقلاى ف ىأ

 اذا ىأ

 7 كيسلا ٌ ماسحلاو

 فيرشلا نم اسخارصتسا ديمحلا دبع ناطلسلا ىلا تعفر (د4)

 حاصف هفاخ ءىش نم عزف : حض  ا-9.5١1 ةنسس ليربا ١5 ىف هناوعأو
 5 حاحلا عمج . جيجحلاو ٠ رادلا وهو ؛ عبر عسمج : عوبرلا



2 
 9 هَ

 مهيف ا - ا ناسا

 ع 03

 ابح ناطوالل نأ“ الولو
 5 1 م

 _-ّ م سم نص

 قاب رصمه نم لدقم َكعاَرأ

 ًالقع نوعبسلا كل تكرت .لهو

 ىلوت..: :نمز .٠ نع... .كيبنأ الأ

 هنع ةءاحيفلا « ةيملحلا» لس

 واج دبع كلوح ناك نم لسو

 لمح دعب بهذيس ًاثرإ انآ

 م نْذَأ نس 0 اولانو

 بزح رصم رثاسو 5 بزح مم
0 

 موق هللا نوع لاني فيكو

 عيدي و رشني : ثبيرد١
 زرمضد ةبارلاو *٠ ةرم دعد ةره

 ٠ هقرافي
 ةلويبيفقنوج ١

 ١ : كعارأ 25 كمالك

 ٠ ب راحتلاو :

 الف ناكملا ىلا ىوأي نم ومو « ضبار عمج.:

 لتفلاو :

 (1)مايقلا ىلإ نيضبارلا وعديو

 مانم ىف كبيش نم كنأب

)3 
 مارغلاك ٍةياشولا نع مِصْي

 (5)مامجحلا ىعاد مهنيب كنك

 (©)؟ ماهسلا: ىف :امهس ديزت تمقق

 9 مارحلا نم“ لالحلا ٍنافرعل

 (4)؟ماجسنا ىف كععمدو هّركذتف

 (0)« مالظلا رون» ىلع اراد لسو

 (5)ماطُح ىغاب وأ « بحلا كيري

 ماتسمألا ىف“ يسع ارزاكف

 (م)ماثولا ىعاد نع مصأ تنأو

 2 .٠ َّء 2

 (ة)ءاسقنالا لماوع مهتارس

 010 نايتشلا ىو. ا ةبرجت .جبج

 نم مهعنمب ابح مهدالب نوبحي كوعمس نيذلا نأ الول :
 2« طونقلاو سأيلا مهب اصأل ٠ م نه هذال لمعلا نعردوعقلا

 داكيال برصأ اذا ىذلا وضعلا :

 ا الح دلل زكا لتاقخ زهسا كي ارانأ كعرفا اهل نوفي * ملسي هحاص

 ٠ اهبيصيل امهس تدزف

 كريخا : كيسنتأ ب *

 مالضظضلا رونو ِ ةرهاقلا ءامحأ

 ٠ بلاطلا : ىغابلا - ١

 : ( لاذلا مضب :)

 ىرس عمج : ةاريسلا + 5

 :ماحسنالاو ٠

 100 ا ع واخ “د

 : مائولا 4 هلبقيو دحأ لك لاقم عمسب ناك اذا

 ؛ يلا فيرشلا دمسلا وهو

 ن1[ واد ا ىتك وا لق 2

 قافولا



 ب الوله

 (:)مار ريغ نم ٌةيمر : اولاقو فا ٌربغ كُديك : ضعبلا لاقو

 (؟)ماقبتالاب نيسعتملا“ تدرأ '  ىح ,ناركلا لل ططغا لقو

 (؟)ماسجلا منا كورمغ مهو ادمحو « ءلارطإ ٌموقلا ترمغ

 (4)؟ ماغّرلا ىف حبصأ مويلا فيكف ايرثكلا ق كَّفنَأ آلا اوأو

 ءاصخلاو كاذآإلو 3 كاريخم .. لإ ةلوتلع 7 6190 7 نأ

 ؟ مالكلاو فقاوملا ف كل امف ًالهأ لوقلل نحت 0 اذ

 ماظيلا »ا بقانسم كيم ةسيفأ .. اناليزرعلال الش يداك تلمع

 انادي يمزج ارجو ذاعأ +: امو الل قولالاب يقيل

 طو رديف لاق ىف دوك . ةلتتل ىامز ]

 مارتحالاو ءالولا ا اذو رهد ليوط دالبلا كترحأ

 («١مامذلاو هموكحلاب يوكل هيف تت اماهز اهل 000

 (+١ىتارتلا اذه نع كانغ ا

 و

 (م!ماذو : دمح نم :ضاومثلا كل - ىواسملاو كيسارغ هدسادبب
4 

 ؟ مامهلا ىضاملا لفاحب قيلي دوه .تاوشللا  تلغ الهم

 نم ةنفَرو ٠ ةضخ ريغلا ررض ةداراود سس يخلاو ركملا ”ديكلا ب١
 ريغ نم ةيمر بر : لثملا لصأو ؛ هلاقامب ديكلا دصقب مل هنأ ديرب : مار ريغ

 ءىطخي نأ هتداعو رمأ ىف ٍتيصي ن لاقي وهو « مار
 ٠٠ تطرفأ : تططش - ؟

 : مهلوق نم , لالتحالاب تجهل 5 بارتلا : ( ءارلا حتفب ) ماغرلاو ٠ روثلاب
 امو 35 همد ليسسس ىذلا : ىمادلاو ٠ هيلع ساثف هب ىرغأ اذا , ءىئشلاب جهل

 ىلع ىماربتت نأ نم كانغأ امو , كنعلالتحالا ىنغأ ام ىأ : خلأ ٠٠٠ هانغأ

 : ( قازلاب ) مامزلا ٠ ترغصتسا :( ةففخم فاقلا حتفد,) ترقح -

 مامزلل ريمضلا: هسساحم ب /همرحلاو قحلا : (لاذلاب) مامذلاو 3 رمألا كالم

 نم رمثبام كلف ؛ ءىواسملاو نساحملا نم مامزلا اذهل ام تسرغ ىذلا تنا قأ

 ٠ مذو دمح

 ( ١ -تافوش" ١20



0 

 1 لمرألا نسفتو نيرباضلا)

 5 و 03

 اهتينم نم ب وعش تبيه 3 50

 هكلام تنأ ككل علو دب

 ةسكس يار انف كرافف عأو

 نييملاعلا ٍكوسر لجأل ٌفطلاف

7 

ٍ - 
0 

 هب نيملسملا دك 5 براي

2 

 نم ليدت

 ()َّمَع نم دتشاو : لَلَح نم لاه 57

 (")ّتقلاو راطخألا ىلإ نيكحا. مهلا

 مدعلا ةدقر نم 3 تظقيتساو

 مقن نمو ١

 مقتنمو ضاق نم كهجوب مِركأ

 4 هيف مذ

 0 ا ولا هرقل

 مم 10

 )ع 1 جدع نسح حينما و ٠ ىللضفلا متف

 (*! ضاير ةمتاخ

 ماركلا نم نيقباسلا ريبك
 3 1 مث 2
 نحلو . اومعز م قرود كماتم

04 

 اولامتف 3 اذوتدفم كودجو لمت

 :.انش 2 للذقاو . هعرفا : الرش ريمالا هلاه ١
 لاقي هرم لك يم ماعلا ماكنا : وملاه

١ 
534 

 (-)ماشتحالاو راقولا نم ثتحرخ

 ى

5-1 
 ا كقوف ا تأ 3

 ميظعلا ريمالا
 + را يلا

 ياضرلا ١) مب عادت
 ماتخلا نسسح نم ( متتخم نسح ) ىفام ىفخي ال "*

 حاتتفاىف بطخ دق ناكو «اشاب ضاير ىفطصمل تيبلا اذه ىف باطخلا 5
 ةورعلا ةيعمج ةبردتكسالا ف ايتانشدأو يتلا 0 هبعانصلا ىلع دمحم ةسردم

 اذه ارضاحةلتحلا ةلودلا ليضع رموز ةددوسلللا ناكو 1 1 ٠

 ٠ كماقم قوفو أ: ماقملاو كقوف قحلا ل
 ٠ ءانحتسالا :٠ ماشتحالاو ماييحلاو 5 ةنازرلا : راق ولا هداك |
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 00 ؟ وأب ممل

 نحم ىف نيدلا طاح مزعلاو مزحلاب

 دشر نع قورافلا دشارلاب ندَحو
 م 8: 2 8 ع

 هدد هم تا مولا لداجي

 هب لوهذلا فاط اذإ هولذعتال

«+ 

 ىلع ثتذرأ م مّلَسو م ئزان

/ 24 9 
 اهعطقي ال « ةالص ىلايللا ىحم

 لسحم ليلا نْج كل احييلم

 ()لانحمو لهك نم ىلحلا تّلضَأ

 راو عب لوا تيا

 درع موش ا

 حر نعبصل لضفا هيلا

 مهلك لسرلا ريخ كشرع ليزن
 مم قافشإلا نم 6 5

 0 ارو دهسا نم ارض

 اس 8 20 ل ب

 نم ثعمبلا ءاول 1 تك ل هل لآ ىلع 55 لصو

 (5)ئمح تاثداحلاف ناو: فونألا مش  كّلَحوذ رهدلا هجوو « هوجولا ضيِب 2 »ع 2 :
 هل 2 هس 2 6 3 2 ًّء

 مّرُحلا ةَيِعْرَممهتبحص 2 «بحصلا ىف ةعبرأ كنم ةالص ردخ دهأو

 ء ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا ةافو دعب ةدرلا بورح ىلا ريشي ١
 .٠ ني دترملا ىلع هراصتناو

 دشرلا نع هنع هللا ىضر رمعب فردنت ىتلا ندملا كلتب كنظام : لوقي

 نع هاهذتو « نيقيلا قدصو « لقعلاروفوو . دشرلا لامك نم ملعت ام هلو
 هللا ىلص هللا لوسر توملا كردب نأ وه« هبدل تايهيدبلا رهظا نم رمأ كاردا
 * ملسو هيلع

 سانلا لاقو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضيق امل هنأ كلذو "' 

 ىنا لاقو , كلذ لوقت نم ددعوتوهفيس ىلا رمع عرسا , هللا لوسر تام
 , ربخلا ربخاو , ركب وبأ رضح املف .مهلجرأو لاجر ىديأ عطقي نأ وجرال
 «ىكبو هلبقف « هيلع بكأ مث ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هلبا لوسر هجو نع فشك
 ىتلا هتويملا امأ , نيتتوم كيلع هللا لعجيال هللاو . ىمأو تنأ ىبأب : ناق مث
 اذمحم دبعب ناك نم الا : لاقو , سانلا ىلا جرخ م . اهتم دقف كيلع تبتك
 . تومن ال ىح هللا ناف هللا دبعب ناك نمو ٠ تام دق ادمحم ناف

 00 ل معاقل سا

 عافترا : فنألا ىف ممشلاو ٠ دا وسلا ةكلش : ( ةكرحم ) كلحلا 5

 فنأو . نسفنلا فرشو ةيمحلا نع ةبانك اذه وهو ؛ اهننسحو ةبصقلا
 . رمآلا لاحفتساو بطخلا دانتلشا نع ةباثك : ىمح تاثداحلا



 و .

 مهبئاتك تراس اذإ

 مع لإ
 ماهلا تاملعلا 1

 نيذلا نم

 نوسلجي د
 ا نإ

 لحم نم م ضر امف « نورطميو

 ةنزاوم نع اولا هللا فئالخ

 ؟ ةّلَدْعَم قورافلاك ةيربلا ىف ْنَم

 بأ قو ملع ف فعلا رخازلا

 2 م

 هدي ىق.-نارقلاو نامع نياك وأ
 0 5 نا 0

 اهمظنيو ابيترت ىالا عمجيو
0 1 1 

 هت
01 

 ىلا الب امو

 : ننتانكلا“ تع -

 م

 د نشيعتلا ىهو ؟ ةيبينتا عنج

 تت #4

 (')ختلاو زهرألا دودحب اوفرصت

 6 دو ىف نوناذب الف

 مكحلا ةبيه نهال : مّلعلا ةبيه نم

 (؟) مدع نم ضرألا قوف تاب نمالو

 (؟)مج ىرولا كلالمأ نسمع الف

 (4)؟ مشحلا عشاخلا زيزعلا دبع نباكو

 (هزيحدزم موقلا قام ق عمدم

 ( 1)؟ لس فو برح ىف ٍبْدّدلا رصاذلاو

 ")طفلا ىلع وذحت امك هيلع ونحي

 9 مجفنم ريغ لليل ديجي اًدقع

 (8)ىد باتكلاب عج و ديهشلا حرج

 مدخلاو لاعفألا ىف لئثالجلا دعب

 ىر

 موخت عمج : قنعك ٠ مختلاؤ
 . دودحلا ملاعم نم نيضرالا نيب لصاوفلا ىعو

 لاملا نادقف : متيسللو . فدحلا ©: ”كلجتملا تل ؟

 نيوخاتلاو نيمدقنملا ,ءافلخلا .مأع فن اتسم لوق انه - ورا كفل .2-
 2 مهنأسشب امامتها « ماعلا دمت ساخنا ر 53 نم ددعد نيدشار ١! ءافلخلا ركذو

 مهب ةيسشنو . هعروو
 مهتم وكحب 4هةموكح ىف هثادتقاو - مهن 4هضختو . هعردوو

 ٠ مهب قحليو 2 مهيف ركذب
 ا
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 ىلز اهل اهق»وطا :ناويعلا "ىف انفو.

 هاضف هدشل © ءادنغ هللا ئىضر زيزعلا دبع ىف هتادتقاو ٠

 نا اقيقح ناكف

 ىبأ نب ىلع مامالا وه : مامالا د

 ىراحم ىهو + ف ونآلا

 ١ 1 ديول عيرم عامنابيلرف كاشخ علا يوتبفن: لجرا: دقاقلا دعا
 :. فاقع قنا اناا

 ىمصلا وهو : ميطق عمج

 نأ كلذو

 :مطفلاو 1 ا نابع ىلا ناظاب ناسا ردا وص

 زب ساتكلو هع نه نس وأؤلا ىمد: بانتكلاب حارتجاو تأ

 الا ءدطستو وا هياعاأ واخد هه نتنع هللا ىضر ناماكع ةلكف

 هدي نم فحصملا عقوف . هيف أرقب د د ا وا وهو
 . هيلع مدلا لاسو



 بس لي هب تس

 وود

 مدهذي هيمان نإ ىغبلا .طئاحو مهلدع داس ذكر ”هدإا مدهم 9

 00 اوضرلا نم ميمع 3 ارعمتج اون نيرادلا ىف ةدافسلا اولاذ

 (:) مولا دادغب ىف تيقاويلا 1 قي امو ء:انيثآو ءامور 0 عد

 ()ميألاو ناريثلا رْثَأ ىلع ىوه ب لد اناوبإو ءىرسك لو

 من زولا < غن 9 "لدفلا# 2285  ةريتقت كلتا نإ مم كرتاو

 ()مَلَدلا دب تسلا“ اه هنن تاز + كروس وك ار عئار ثلا راد
 عمهو

 2 8 و + 25 - »ً 77 .

 (ه) مدتخم دذع َتاضق ايدك الو مأ لَم لذع انايب اهتعراض /!م

 مصتعمو « نومامو ديشر ى ردت نر و 5 ةزعو © ف ماع هك ع ا ا (ه) مضت 1 58 3 ١

 .ءايلاطبا ةكاممل ةدعاق ؛ مسالا اذهب نآلا ةفورعملا ةنيدملا ىه :اموره ١
 ةدعاق : انيثأو ٠ ةروهسشملا نامورلا ةكلم1 ةدعاق قباسلا نمزاا ىف تناكو
 ةقباسلا روصعلا ىف ةينانويلا ةمألا ندم ربكا نم تناكو 2 نآلا نانويلا ةكلمم
 عسمج 8 موحااو 4 نسابعلأ ىني ةلود ىف ةيمالاتنالا ةفالخلا ةدعاق : دادغبو

 ٠ ةردلا لكش ىلعلمعت ةضفلا نم ةبحلا ىهو « ةموت

 اهب ديري هلعل . ناريئلاو ٠ سراف كلم ىاب نم لكل بقل ٠ قرد

 كلذ ناكو « ماسو هم'ع هللا ىلص ىبنلا دلوم ةايل تبخ ىتلا « سراف نارين
 ٠ ناخدلا : ميإألاو ٠ ناورش ونأ ىربك مايأ

 :.ةلقلاسسمللا ةزيحلا مارهأ اهرهشأو وا ماك ا

 سيسوعرو«هيلا ف رصمرهلا ظفل ركذاذا ىتح . اهبجعاو اهرهشأ اهربكأو
 مسالا اذهب ىهسست دقو « « ءامدقلارصم كولم » ةنعارفلا ضعب مسا

 نيذلا  ةلمجلا ىاع  نيعارفلا كئلواديري رعاشلا لعلو , مهنم دحاو ريغ
 سيل مرملا ىناب ناك ناو « ريطخلا لمعلا اذه لثم ىلا مهدجم بستنب

 . هليعب سيسيمع
 . ميادستلا:مامسلاو . دادغب : مالسسلا راد 1

 انتي ماصتخا يأ : ردصملا ىنعمب : مصتخم . عسيمتجم : ماتلم  ه

 ناكو« اهئارعشو اهئابطخب ترهتشا دق اهنيناوقو اهئاضقب ( امور ) ترمهتشا
 مهنكامأ ضعب ىلا اورفن « ميظعلا رمألا مهب لزن اذا مهنا نيينامورلا ةداع نم
 مهتنسلا ةحاصفل ناك نيذلا , ءارعشلامهدشناو « ءابطخلا .مهبطخف , ةماعلا
 ناك ىتلا « دادغب وأش مهئاضق ىف اونادامف اذه عمو ©« بيجع ريثأت سانلا ىف

 « هاوس ام هب نزاويو « هريغ هب ساقب نانم لجأ وهو « هللا نيدب اهيف ىضقب
 لك ىف اولاق نيذلا ©« ةيسابعلا ةلودلا :احصف نأش مهتحاصف ىف اوغلب الو
 ديجلاو « بوثلا ملع : زارطلا 5  بابلالا اوبلخو سوفنلا اوزهف « باب
 لدعلاو لضفلا ىف مهلاثمأ ىاع ىأ « خلا ديشر ىلع توتحا الو . ءىش لك نم

 نومأملا هللا دبع وه : نومأمو . ديشرلا نوراسمه وه .: ديشرو .. مزحلاو
 قاحتتنا وبأ وه : مصتعمو ٠ روهشلملا ىسانعلا هفيلخلا ديشرلا نوراه نبا

 0 نومأملا هيخأ ةافو موي ةف الخلا ىلو؛«ديشرلا نوراه نب مصتعملا دمحم
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 ا ماذالا ضعدب. ف بهاوم الول

 خ

 ام لوقعلا ترجف كل ةعيرش

 اكول رج ديح ءَدلا م لوح حولي

 َء 7 عءو 3
 .٠ 2 ا 9 2| 14

 ىهدو :٠ سفنا اهيلع تماح.. .ءاَرغ

2 > 

 ع

 تعستاو مالءإلا 4 ود تلتعامإل

 2 2ع حث 3 >َ

 ةلزاناب ويفلاب للا تما

 أومز 1 ٍنيدمتلاو 9 لدعلاو . 0

 مهيّلمي ةيندلا اوحتفؤ 1 نارع رس

 مح ىيَف ٠ ساذلا ةاده اهيلع اوراس

 (1)ميِقلاو رادقألا ف ٌسانلا توافت

 مطتلم ماعلا فوندصب رخخآز نع

 (")لعلل ىشول لاك وأ ليني دلل ل سلا#

 1 ةمكح هم الشم دِحَي نمو

 مستر ناو ديمو

 (ه)ومّتلا اهروذ ىف مكالا# :يانكم

 متذلاو ءاشلا دعب رصايقلا ىعر
 2 ه- 2 2 ع

 د !| اذار
 و .٠ .٠ ١

 ا ع ًّ م
 ( ")مزحلا نم اودُش !مو 3 رومالا نم

 الز فلانا طا رم هواذأا نلمأو
0 6 2 4 1 

 رغلاو ىراشلا ىف

 هوما حضاو قيرط حالفلا ىلإ

 هلع هللا ىلص لوسرلا باحصأ هلاك 1 ني نأ لأ تيبلا اذه قى نايشا اح

 امد ناك امنا : ىلاعت هلأ دنع ةحردلاعافتراو , ةداعسلاب زوفلا 8 ملسو

 مهل مدقت

 نيملاعلا نم مهريغ هلزنم مهتجرد
 تلامو تفطع اع دع

 9 تادهعلا ءاملا

 7غ ةيايبسلاو ا حجنلا ةباغ ىلا

 ٠ لقعلا ىمحو ةيهن عمج :ىهنو .

 ىف 0000 را نم
 ىاع لضف مهل ناك ام كلذ الولو «© ىلاعت هللا لس

 ٠ نشقنلا : ىشولا
 : امي لنسلاو

 اهب ىدتهي اهنأل : ليبسسلا رون  ؟
 تبابيمشو ٠

 اهلفكتو * هرايداو هلابقا ىتلاح نع وأ.درخآو هلوأ نع ةبانك : مرهلاو رهدلا

 ل 11 ننريقتم و لاهله ىلعت امب اهلفكت ىأ : : خلا .. هتلا نتابشن

 5 اهصوصنل لددبت الو اهماكحا ىف رييغت آلب : لاوحالا نم لاح

 ممهتلا د

 ٠07" ناعرس :

 3 دراملا

 7 و تيم طاب ١ ا عشا
 اف ارجو ةافجم ا اربخ لمعت لعف مسأ

 لهنلاو . هعرنا[نم.ىا ::132 لغف ام ناعرم - لاق
 كالي اودا ةوولا لولا نها تيت 101 ليزلا تلهنا

 :لوقت © برشلا لوأ :
 5 «+بضلاو * بذعلا ءاملا :

 !اورجواهب اوذخأ : اهيأع اوراس م
 ةللا ى' ؛ نهف . :لئانلل ندداه مهنوك ةلاج ىا ::سانلا ةاده. . :اهفاكح' ىلع
 . اهل مهرشنو اهب مهمايق ببسسب ىأ : مهب



 هم م
 6# ه .ًّ ه6 00 م و

 (')جرلاب ها ىريو: «دشاب ىرت اهل تمق ءاجيهلا ىلإ تيعد امهم
 و 5 و 8 معا

 ()مزتعم ءرللا ىف لتقتسم ءهللا ميقتنم لك مهنم َكِئاَرِل ىلع
 ن

 (0مرطضميقربلاك خباس ىلع« انوش مرطضُم 3 هللا ءاقلل رحبمسم

 (9)مِري مل رهدلا ٍلاحر ىف همزعب ىوف ع ةلقت نيم سدادها شالا

 (0)مّدُحلا ةيينهلا ال وللا ِفّيْسَأ نم م«ييبورحلا ٍلعف نم ليام ء ضيبب
 (”)مّسقلاب تامنموأ( دهعلابت ام نم لجر نع تشتت 3 تيرغشو ذاذإ بارتلا ىقمك

 ملو « اوحبصأ مهنأك ىتح « بورحلاىف تاكلهملا دادعا ىلع نوبئادلا
 « ضرالا نوطب نم بهذلا جارختساإالا ؛« بجاغ 3 اغ هش نم مهل قب

 ضرالا كول ىف 5 نرحب تالآ عبطل ذالوفلاو ديدحلا عئاصم ىاع هقافناو

 2 م6 ملو « ريمدتلاو كالهالا بابسأ ىف اونتفا دقو « رحبلا ضرعو
 , مهلئثامش نعو مهناميا نع ءالبلاب م هوذخأبو ©« سانلا ىلع اومدمدب

 ع0 مهومريل«حايرلا ريخسست ىلع اوماق ىتح « مهلجرأ تحت نمو مهفلخ

 ممهمهتين نيذلا 7 ةيمالسالا ةنابدلا لهأ نأ نيح ىلع ) ءايهد لكب مهسوعر

 غولولاو«دالجلاو نعطلا بحس مهتعمس نونيش و«داهجلاو حتملا بحب نوملاظلا

 لصأ اونادب نأ تاهيهو ؛« مالسلاو ةنيكسلا ل هأ موقلا مه © دابعلا ءامد ىف

 راخدا ْق مهولكاشب وأ 3 بورحلاو حوقفلا مح 6 ةننلا ةتابدلا

 : مجرلا . هبرحلا :ءاجيهلا ١ ' حاقكلا تادغم ذادعتساو ترخلا ثالآ
 هيبشو « مابسو ةيزع هللا ىلص فلاطخ لا معتمر 100 0 91 ثلا
 هبدن نع هبانك : مهب هيمرو . مهسأبو مهتعاجش نم مهل امل ؛« دوسألاب هباحصأ

 ٠ محرلاد نومرب نيطابشلاك مهنا ىأ ؛ ةينكم ةرامتسا هيفف « نيطايشلل

 0 تلا واعلا 5 رامهسا : 0-2 وضنم 2 طآ- كئاول ىلع ا

 اهححأت ورانلا دقوت : مارطضالا - ةيحيلمت ةراعتسأ

 مارطضفاب اهيف مهتالوحو ا ىفوهطاشنو مهنيمح هبش « داوح : ياس

 رامات باو « الامعو انيس اهحاو# امجحاأتو « اهدقوت وهو ٠ : ناقلا

 ةيعبتلا ليبس ىلع ©« مرطضم هنم قتشا مث « ىنعملا كلذل مارطضاألا

 لك ىف ذومنلاو ءامضملا عماجن ٠ مهسلابمزعلاآ هبشو . كيد رب ٠ : ىفس د ؟

 « هب هبشملا فذحو « لك ىف لوحتلاع ماجب . لاحر ىذيرهدلا هبشو
 مل : مري مل  ةينكملا ةراعتسالا ةقيرط ىلع - لاحر )| وهو همزالب هبلا زمرو

 * لوحتي ملو لقتس
 تناك دنهلا ىلا ةبيسن : ةبدنهلاو .فيسلا ىف ملثلا لفلا : ليلافم ده

 : ”مظاقلا تطل فنيا مخ عمج: مذخلاو .٠ فويسلا عبطب ةرهتشم

 وهو ءادعالا سوفن مهقاهزال فويسلاب مههبسش . ضيب فويس ىأ : ضيب
 ٠ فويسلاب هيبشتلل حيشرت ليلافمو ٠ غيلب هبشت

 .لوسرلل هترصن نم هياع هلوسرو هللا اودهاع امب اظافتحاىأ : دهعلاب ة5

 . « مك » ىنمل ليصفت وأ « لجرلا لاحل ليصفت“: نم



 هضم ا

 م 0-50 و ع ل 2 20

 () جي ملو:هيذؤم شخ ل ءنْيَحْوَل ىلع فيرشلا ٌرهطلا ندبلا َرْمَسل
 ©)مُرُجلاو بنذلا ردقب باقعلانإ 2 ٌةئِناش َبلَصلا َقاذو « ٌحيسملا لج

 (0مرتحُم شرعلا نودو وعامسلا قوف لدن ق هللا حدو 2 ىنلا ريخأ

 (6ممَّذلا نم هيف ام لادا نيج هب نولهجي ءىش لك مهتم

 ممألاو نوكلا ماظن رد سملاب ”مددؤس هيف ٍداهجي 0

 )يهد نم رق وأ 2( لمع نعم ا ب ى و 5 ينل

 (/)مصت لد ملثت ل فئاذقلا الول ميد كي

 (0) مصقنُم تالاح قوس دهن مو ةمصاق ل اع ىسيع ٌعايشأ

 ناردأ نم رهاطلا 2 رهطلاو « قباسلا تببلاىف طرشلا تاو: ىميسل ب

 هيلع هل دعأ ىذدلا بيلصلا : ناحوللاو . وسيع ردصملاب فصوو « ىصاعملا

 عزفب مل : محب مل . لا
 1 راغب لابو وعلا نكاح ل ولا هب مرج حيسملا لج

 ( مهل همش نكلو هوبلص امو هولتقاآامو ) هوبلص مهنأ نم ا

 اهابق ميجلا ةكرحل اعابتا « مرجلاو ».ل وقىف ءارلا 9 ل ل

 امن ا)ىلاعت لاق ٠ هنمحور .ىأ : هلئأ خدر“ ةلاسرلا ىف ىأ : ىبنلا وخا ال

 (هلم حورو ميرم ىلا اهاقلا هتماكو هللا لوسر مدرم نبا ىسيع حيسملا

 ىلاعت لاق ©« ليربح نم ةخفن هنألو « هللا نذاب ىتوملا هئايحال « اور ىمسو
 "« نم » و . زاجم ىلاعت هللا ىلا خفنلا ةبسسنو ( انحور نم هيف انخفنف ١

 هلوقل ةفص : مرتحم . ايندلا ءامسسلا ىأ : ءامسلا قوف « ءادتبالل ةبآلا ىف

 . هيلع لزني نأ فيضلل ءىيه امو ©« لزنملا : لصالا ىف وهو © نيتمضد لزن

 00001 تاتا نللو ةاكمذ مح < سذلا - 1
 تيبلا دامع وهو «© ماعد عمج : معدو تبث : رقو +٠ دومع عمج 1 دمع  ه

 ٠ ممالا نأش هب عفتريو « كلامملا ماظن هب ميقتسي امع ةبانك انه معدلاو

 رصعالاو . ةهجلا ىفض ايس ىهو « ةرغلا ىذل ةفص : رغأ عمج عمج ءارخلا

 ىتلا ةماظملا : مهدلا . لدعلا بابسأتيمعو ملمعلا اهيف داس ىتلا : رغل

 ٠ ملظلامهيق امشفو لمجلا اهلهأ ىف عاش
 عيفر ىف « ممألا دنتسمو لودلا دمتعمتلاز الو « ةوقلل ةباغلا تلاز ام

 ىتلا ةفلاسسلا نامزألا كلذ ىف توتسا« مكحلا ةماعد تيبثتو « كللا دامع
 مدققت مايأ اهنومعزي ىتلا ةرضاحلا مايألاو 2« رقهقتو رخأت نامزا اهنونظب
 : 7 كلام 4 نتمااعا> قابطلا تيملا فو . رونتو

 0 ا 0 لااله ل ريكلما مظقلمو . ةربأك :”ةمضاف >4
 مويلا نيعيشتلا نأ رث دق « ةيمالسالا ةنابدلا لهأو ؛« ةيحيسملا ةناددلا

 -2  ةيبرحلا ةوقلا لهأ ممح « 00 لا نيد #8 ئحسممللا نذلا ىلا



 تكتل ١ هس

 001 ا 7 ا

 (:).سيقلاو قازرألا ف :تريخ.تنأو < مهقؤر“ سانلا نيب مق هللا
 0 2 ع 5

 « معن» وأ كنم ؛ ال»ىف هللا ةريخف « رعن» :هيفتلقوأء«ال» : ٍرمألا فتلقنإ
 و4
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 مر دا نم الايجا تشل 2ك هل ماهف 5 ميم عد ىسيع كوخأ

 ()جّرلا: مثعبافوأ.لهجلانمثعباف  َةَجْمُم تيتوأ :نإف ء توم لهجلاو
 مد َكلَفَسل اوءاجالو .سفن لتقلا اوقعَبأ هللا لسرو ٠ توزع ' اولاق

 ماقلاب حتفلا دعب بغيسلاب تحتف ةطيفسو  مالخأ ليست ب لهج

 (6)ّمعلاو لاهجلاب فبسلا لفكت + بس ىذ, لك ارم كلل لآ 1
 0 ويم 6

 محشي رم كار هلت نإو ع اهرذ 2 ةيقم ريخلاب دلت نإ ٌرشلاو

 ةلرلغلا ملاظلا تاوهش نم "تاصلاب "تبر م ةارقا هيلا

 (0)مدحلا عطادس ًالاتق نسج لك ىف د هك 7 اهذؤي :٠ كرشلا ةدديرط

 0 قف رلابصسف اانا ةنيسلاب اهترصنل | 8 اهل ةابمح الول

 (/)مَدِْلا ىف حورلل ا هم اسرمل لش "ارم .٠ .-ناكاسن االول

 نأ نير قع رضرع » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىئذمرتلا ىور ١

 )) 0 امود سا ار دل اه

 د ا يبل ا فو
 ٠ رانلا قا تس دعا ( م سباب ز مدعلا -

 ٠ فطعتلاوٌةرمغملاو ةقرلا : محرلا 5

 ىمالسالا نيدلا نأش نيدلل ةوعدلاة ماقا ىف ةوقلا لامعتسا نكي مل
 1 ءمالييتسلاو ةنبهرلا هنابدب هفوصوملاةيحينستلا ةنايدلا هذهو «© هدحو

 ؛, ىلتتقلاو درطلا نم . مهباصأ اماهلهأ باصأ ىتح اهيلا ةوعدلا أدبت مل
 كوا' ١[( نم ةاغطلا ةربابجلا ىدبأبل] يثمتلاو « ديرشتلاو 2« بيذعتلاو

 امَه ةئفور 0 نيب ةيحيسملا خيراتو ؛ممألاو بوعشلا ىديأب لب « ةرشابقلاو

 لخد م مالسلاو هنيه رلا ندد نكس علا قيرششتف 4 نادلولا هل تااذغف

 ٠ فويسلا نوم ىلع الا ممالا ىلا لمخ الو , ةنسالا سشوعر ىلع الا دالبلا

 نعد رشم, ىلاعت هّللأ نأل « ةلزذملا عافتراو برسغلا ىنعمب + ةياكلا + نازلا بأ

 اهدارا وءامشألا ملع ىلاعت هللانأل .« ميقلا .م4ل تتش : تبحوو ٠ ةهحلاو ناكملا

 هل وة ىف ف وذحم ربخلاو « ادبأ فلختت ختت مل اهنأ تسمن اةيستلو تراصف ةلزا

 * ناشتاث ىأ : « ةمرح » و « ناكم »



 ا ا

8 3 9 
 ىوهأل ' نسلابخا يح '"ةابق' حني

 يي : و 4
 ةهراغا 02 قا" دهيدكر ف

 و موسللا عفتم نأ انك
 وش 0 ا ي 3

 ل ,مهرشقم نمحرلا نم ماقم. 5

. ! 

 فرش قو نسح ىف كنود ردنلا

2 

2 
 تيضصشتدا 0 اذإ لابجلا م

 هتبثو دنع ان كرم كلبا

 اهتبح تيمدأ نإو  كيلإ ردع
 ع 0 0 ع

 هتيبهو اهامملا هللا ةبح.د

 اع ا
 ىجد رد عقنلا تحت كهجو نأ

5 
 هترغؤ ردب َّق َمَلطت ردب

 مر نا ما نا تردد

 هه ةنج هبحيدم ب ١

 هد فال ف نمر 3

 ٠ مدي 5: ممدي و

 . ةلهاب ىنب نم لثاو نابحس وه

 2 ةيالخ

 : اناوفهو اوفه وقهب ىثملا ىف ىبظلا افه : ا تح

 ىجمو « بابصنالا

 ()رلكلا قدا قش نَكلا قو

 (6)؟ معلا ضراعلا بوص ض راعي اذ نم

 )مليالو م مس 9 كيأو 1 قالو داو يل ا علو كلف

 اخ و 2 ه-

 (4) كبلاب نابحخس هتباهم ىرت
 2 1 1 و

 مرك ىو ريخ ىف كنود رحبلاو
 0١ لك | ا اس

 1م ءاهنمسإو م رهزل مجنالاو

 03( ىمك حالسلا كاش لإ سم3

 - برحلا ىف

 نشا ىلع

 1 يك

 11 'رلظلا ىجاد ولجت : ا 1

 (1)ميلا َْق نونكملا ولْوللا ةمدق

 (0)مهَبلاو ل لاطبألاٌةدمف 1

 (م) مَدطصُم 1 ف ةنمآ

 () متل ريغ 01

 هيلع ذر ا ل

 0 رطملاب ءافستلا

 ٠ ديدشلا رطملادبري : مرعلاو
 .٠ مومذمب ردقلا اذه نيلو 8 :يقلاانم لثع قدح ىلا © لئاشلا

 : كا فحو . نسرسلا : هلا -
 . لثملا هتءاصفب برضد» ناك

 :لكعلا افلا . ةيف هبلغ ٠ همشوف يسصسحلا ىف هملساو :٠ لاعب م د
 واعو ماسو هيلع هنيأ

 حالسلا يس : ىمكلا - 31

 ؛ هيف بلر عرب؟ ١

 ةحو 4 ملسو هلع هللا نابع هيلا اهباذحناو هل بولعلا ليم 5 انه 0

 : مهللاو هؤادب ولس : بلعل بتلقلا

 . برحلا ناديم وهو : مادطصالا
 ؛ نرحلا راق : مهلا - 5

 عسمض وم 6 © عمضو دك < ماتمسالا ىأ 4 ردعلا ىنعمبل ٠ : مدطصم 0

 نيمرحلا نيب عضوم : ردب ٠
 مالسسالا زعأو كرشلا اهيف غمد ىتلا ةروهشملاةوزغلا تناك هيفو : نيفيرشلا

 ١ ءامبثالا ىف وهو بالا نادقف : نساللا ف متيلا :
 : ةميتيلا رج ف 4 اهل رئاظن دقعلا ىف اهل ريظن ال ىتلا

 دوحو مدعو درغفتلا

 ىف متيلاب تركذ ٠
 اعابتاءاتلا كرحو « ( ىوآف اميتي كدحب ملآ) ىلاعت هلوق الا ريستم ا“ نارقلا
 . ليلعتلا نسسح نم هيف ام ىفخس الو : متيلا : هلك امام ءايلا 32 حن



 تاو -
 1 مب د 0 7 ت4 اخ

 ننم نم تدلقام برقلا فعاضو

 ةمئاس زاغلا لوخ ةكرشلا ةِلبضَع لن

 اوعيس مأ «ءاضولا رْثألا اورصبأ له

 5 8 8 0 00 .: »ع

 مهنعلت ٍضرألا هوجوو « اوربداف

 املس ام نّيراجلاب هللا دي الول

 اًرتتساو « هللا حانجب ايراوت

 كيسشتب سيل .. الا هضاب

 عبت ىوهلا ٌبابرأو نوحداملا

 (1) معن نه ”تفاولع امور دادع الب

 (؟ )مست 186 راتخملا ةدراطم الول

 1 ممأ نم نآرقلاو حيباستلا سمه
 0 مشرلاكُب ع لا تامئاحلاو؛ باغلاك

 (0)مزهنم قحلا لالج نم "1

 (>)مسقي مل ؛ نيدلا نكر لوح هيو

 («)مَضَي ال للا حانج رب نمو

 (2)؟ ىيمس لوسرلاب ىاستيال فيكو

 (5)مدقلا ىذ ءاحيفلا ٍةدْرَبلا بحاصل

 اهنسب امو «ام » و 2« « فعاضل »العاف « برقلأ » نوك.نأ زوجب ١

 ىاص هيلوام عيمج ىلع ىبرأ دق ىلاعت هللا نم هبرق نأ ىنعملاو « هب الوعفم

 ايلا برقلا ةفاضاب تناكف , + دعلا اهكربي 7 قبلا شيلا نتا يتيطرفقل

 امو «ام » لعافلاو .. الوعفم نوكنا زوحيو ٠ هلبق تناك ام فاعضأ

 نم هالواو دعتال ىتلا معنلا نم هب هيلع ىلاعت هللا ىلجت ام نأ ىنعملاو « اهدعب

 "لوا لؤالاو « برق ياع برقك هنالهبرق داز دق 4 يمحم ال ىتلا لئاضفلا

 ىلص ةهنوبلطي اوبهذ نيذلا كرشلا لهأ نم ةبمصع ىا : كرشلا ةبصع  ؟
 : ةمئاس . ةكم لفسأ لبجب بقتلاك : راغلاو . هترجه موب ماسو هيلع هللأ

 ةيعار ٠
 : مخرلاو . مايمحلا : بغزلا تامئاحلاو فئاكتملا ريثكلا رحشلا : باغلا 5

 ضايبلاو داوسلا طقنم هنا الا « رسنلا لكسضش' ىلع رئاط ىهو « ةمخر عمج

 هضاحداو لطابلا غمدب نيبئاخ مهباقعأ ىلع مهصوكنو مهرابدا هبش
 . ( قهاز وه اذاف هغمديف لطابلا ىاع قحلاب فذقن لب ) ىئاعت هللا لاق

 ٠ ىلقع زاجم ضرالا هوجول نعللا ةبسنو
 مهنايعأ ىأا )6 اهلهأ هوحو دارما وأ )م ةكنالملاو

 نيملسملا نم اهيف نم * نعاللاو

 ذافأو

 هللا ىضر قيدصلا ركب وبأو ملسو هياع هللا ىلص لوبسرلا : نآراجلا ل"
 ىف رقم طرشلا فرحو « هتبانع : هنيعو ٠ ةمعنلا : كيلاد دارااو . ةيديع

 ٠ ةيناثلا ةلمحلا
 5 ميضلا هب قحلي : مضيو . هرتسو هفطل : هللا حانجح  ا/

 مريكألا كونمرلا _نناو انج 4
 : ٠ ىراكنا تيملا

 ىف ماهفتسالاو ٠ ىلاعتي : ىماستيو

 عج هزيل فاسدا 73 4 دوما ول
 وه : ةدربلا بحاصو ( ةلزنملاو مدقتلا



 د راح

 كا د د
 هبش ىف هللا

"َ 
 دبع 'ناَنبَعُي

 مهيفعضَأب مهاوقأ قاد كلحلاو

 ةكفلما نإ ع دليل اهلا كلب قرم

 مهِدّيسب اقتل 2 تيفا

 رطخ ىذ ُك مهذم كءارو ىلص
- 

 مهم نهقوف ام وأ تاومسلا تبَج
- 2 

 فرش نمو زع .نم كل .ةبوكر

 هتعنصو « ىرابلا .قلاخلا ةَمِيِشَم

 اهل ٌراطي ال امم تغلب ىتح
 هتبتر دنع 7 لك : بو

 امهتزلع ةايندلاو :نيدللا تطلع

 تشاد ريلي اهيدتادطجا

 مهلا --3

 - مدق ىلعر سدقملا تسب : ىصقالا دحسملا

 مثغلاب تيحض امك ناحّيذيو

 (1) بلا توحلاكوأ؛ َيَبلاَبِبلَلاَك

 ")مق ىلع ىصقألا دجسما ف ُلشرلاو

 مقايبضتاك وأءردبلاب بْهشلاك

 0م هللا بيبحب 01

 (؟)مُجّللا 2 ةرّونم ىلع
 (0)ممرلا قئْيألا ىف الو «دايجلا ىف ال
 متلو كيشلا قرف هللا ةردقو

 مدق 7لج ىسي الو « رحاذج ىلع

 اتسا شرعلا المن, ديحف ايو

 ()ملقلا سيمالاب لب « حوللا ىراقاي

 ]ل مكيج نمو م اء نم نئازخلا كل

 ٠ نودشتحم نوملاق
 ممتأبوةلزنمو ةردق ىذ : رطخ ىذ - '"

 3 زوفلا رك هب ةردابملاو ةغلامملل بلق هنكلو » نفي هللا تيبحب

 تاوعدبلا ىف مهضعس رم هنأ درو هناف ءاهش مهصعب هنس المن ىأ : منهب 5

 ةبيريو , تاومسلا باح نيحدهوحاص مهنا هلوق نم ردابتملا وه امكال
 قارربلا )ع محللا هبرد ةرودم ال هل وقب

 : كانا كيم قجال ىآ 4 زبلعتلل «- فرش
 رمو نع نم » هلوق ىف « نم » هه

 قيوسننلا: مسرلا قشألاو

 ةرهاظ اراثأ اهيشمب ضزالا ىف مسرتاهنأك ىتح « اهتوقل ءطولا ةديدشلا

 . ةدوحلا

 واع هطخ 5

 . تويغلا

 . موسر اهدحاو

 0 هللا ا اتا ندا ني سا

 ددلا مكاو ضارفلا وسو داوج عمج : دايجلاو

 . مهيف اهثبو « ْنساَتلا اهميلعت

 0 ا يد

 / نماع ١ 000 تا مامدو هسا هّللأ

 م هخدابنو فارما ب



 تاج ع

 هتوعدو ىداهلا ىنع نيلهاج اي
3 00 : 
 مآ رغص ىف موقلا َنيمأ ةومتبقل

.0 - 5 6 0 . 
 مكف . *ءاررشالا قافو : رودبلا قاف

 ةتضرصتلف ا. تارآلاز نييبتلا ماج
 هد دلل هلال“ "انك انوار *وو عا _ 0

3 

 هرم ٍةظفل ل داكي

 ةبطاق ٌداَضلا .ينقطانلا ماعلا 17

 هر راد بلا دج ,لطَع نم ا

 كتاذ :تنأ ,ميزك ٍلوق كب

 هنلوهو.. .داهلاب «رئاشع -ديرس

 كره نم نيغاظلا 3 تاقطخات

 تعدصناف « نا ونيإلافر رماهلا تيان ر

 9 0 ل ريالا يلا
3 

 ةرخسم 1 ةءول# ضر

 هترعر ْق ىغبد سرفلا طيس

 ٠ ملعلا تاآ

 ةفر شم
2# 

 ىق نولهاحلاو ٠ رنهتسلملا رهاظلا

 (03؟ اعلا قداصلا ناككم نولهجت له

 مَهّنَع ولوق ىلع. ُنمألا امو

 مظع نوو نشحن م قلَحلاوَقْلُخلا
 ابنت ريغ رمجكحب اننتجو

 (علمدقلاو قولا لالج نهدي ب

 محراابو:ىوقتلاو «قحلاب كثايصوب

 ا قئاذلا دذع دهشلا كفرتح

 (ة) ظعسم نيج ىف زيكنم لك ف
 ممهلا تيم ختو . بولقلا

 ملظلا قرونلا ىرم م برغلاوق رشلاىف

 «ء)رجبع نم نيغابلا ٌسْفنَأ تريطو
 (-)مدّقلا ةءدص نم ال. قحلا ةمدض نه

 :' مص ىلغ لإ

 - قلخلا ف ٍةيغاط لكل

 رب أ رس ا مورلا رديقو

 م6 قل ماه ذك

 : نوتنعتملا : ىداهلا
 . ىراكنا « نواهجت له » هلوق ىف ماهفتسالاو
 هع ودق و نك رقلا : يشل عطقنم . 0 تسطقتا يحصل

 1 سوت عمج ٠ .* دج
 ٠ ىلح اهيلع نكي ملاذا « الطع ةأرملا تلطع + لاقت ب +
 ٠ بلقلا .ذ ىهو 2 ةجهم عمج : جهم 5

 ١ عسر هبا :

 : مدقلاو ٠ اهوحنو روصقلا ىلع

 عضوي امه ىدو9 ةفرش عمميج : فرشو باغي ترعذ

 وهو  ناودالا فرش نأ ىئور 6 مودق عمج- :

 منيل «© ماسو هياع هللا ىلص هدلوم ةايل توهوتيحن را ةرساكألا ناطلسىوأم

 .٠ قحلا ةمدص نم تعادت لب مدقلا اهمدهت ملو » لواعملا اهيف لمعت



 و

 !مهنين هللا .كيبع نسال ةشحفؤو

 طبهم لبق اهيف َىحولا رِماسُي

 ماظن منوم ستسي ُبَحَصلا اعد ال

 هر مم تتراصف ع هتللظو

+ : 2007 
 اهبرشأ هللا .لوسرل ةبحم

 ابن داكب انقر ,نإ نئايعا نإ

 المو شا لسا 1 عدولو

 تاللماؤ 4 نمحرلل ند كاذه

 ؟ اهترْيَح فيكش يرق نع لست الف
8 : 3 2 

 م ملا لق رمظع نع اولءانست

 . ياسو هيلعرشالص ىببلا يه : هللا دبع ناو - )

 - 1 ع 3

 4( متي لا برسلا نم ىهشأ

 ( ")ميت ريخلا: ينسب رهن 4 "نمو

 هَ

 (8) قلاب 001 - هادي هما

0 : 5 
 (؟)ىيدلا ةريخ اهني . . ةيليغ

َ. 2 00 : 

 (ه)ومقلا ىف نابهرلاو ءرّيدلا دئاءق
 نك 0 ل

 مسن ىذ لكىرغيو : دامجلاىرغي

 مفب هل تليق نم لبق لصتت مل
 2 ل 3 1
 ()مغذلا ةيسسدق نم ةكي عامسأ

#« 

 ري 6

 0 هلا اهترغن فيكو

 مهمل نادلولاو خياشملا 0 .(م)ومللار خب

 مدخلا : مشحلاو

 ةولخلا درجم انه اهب دارأاو ُِم مهلاو ةولخلا ةشحولاو 0 مهال ومب نوصاخلا

 ٠ سانلا نع عاطقنالاو

 ىرحب ةنجلاب ءام : مينسستلا “”  نب د م م وا

 ءانالا انه منسلاب دارأ ةناكف © هالم : امينست ءإنالا

 . ةريثك ةفيرشلا هعباصأ نيب نم ءاملا عبن ىف ةدراولا ثيداحالاو ا

 3 مئادلا رطملا ىهو « ةميد عمج : ماجن

 عمج : دئاعقلا

 ىلاعأ ىهو 2« ةمق عمج : ا

 ٠ لبحلا

 .ىراصنلا ةكسنتم نم هومزالم : نيدلادئاعقو . ةديعف

 لا ل ان اييردارالو يش لك نس سمارلا

 حيرت : مغنلا ةيسدق نم : هلوقو هللا ىلا اعد ىأ : نفحرال نذا -
 ةرهطملا مغنلا :

 تاوصالا عاقباو « رجاتحلا راصتعاو ظافلالا ريبكتب ءانغلا بي رطت يو ةطرفلا
 روهظدنعلاقب . لاؤسلانع ىنغ حضاو رمألا نآ ىنضب : ليس الخ - 07

 لالا املا ١ ناتدال : عوج ور رثألا
 دشن اكلك هنا نمل و. (ةنونافللا ةكرسيما) فلفو نكت ملا كل

 لجر موقب نأ وهو « مهب لزن ىذلا ميظعلا رمآلا نع نولءاسستب ضعب ىلع
 تادامس مهو مهؤابآ دعي ناك امع مهحع زيةعنملاو سأبلا نم مهلام.هل' نبيل

 «مهيف ةزورغملا مهقالخأو مهتاداع نماوفلأ امع مهذخأبو  اههابحو شرق
 ٠ مهبابشو مهبيش هلم نجح ىتح ٠ هومظعتساو اذهل اوشهد
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 هُحدمأ نيح اًرْيَمَ ضير ىرْزي
 هتمحرو « ىرابلا ةفع راما

 ةلئابم لبشرلا موب ترسل حابعو

 ةعلاط لسمتلا ةاتلو هزانبم

 هتوبأ تلان ام ّمجنلا ًاطخأ دق
01 : 0017 

 ًافَرش ىرولا ىف اودازف « هيلإ اومن
 مهلبق رهطلا ٍتاحَّبس ىف هاَوَح د 0 58
 عى : لاق ' اريح 2 1

 امم تفرش باهذو ثلج 0

 . بيعب :اكرزي |

 (1)مِرَه ىدل ىدوج ىلإ صاقي الو

 )مسن نمو قل ص هللا ةفابو

 (0) ىمآنيمألا ليربجو ؟ دوروااىم

 (4)ِملَع ىف ى ٌءوضلاو « كلف ىف مرجلاف
 ) )مدس رهظم ىف مالايا ددؤم نم

 ()ىمن 1 ىف عرفل لص برو

 0م رلاو بلصلا ماقم اماق نارون

 )م ه)ميسلاو ءاسألا# ب ٍانظفح اه
 (5)؟ ميكن كاردإلا نع ف قوم

 (١٠)مّسغلاو حابصإلا ىف ةكم ٌئادطَب

 ىبأ نب ريهز وه : ريهزو
 وأ ا ةيلساب ين ا ناك 2 ىنزملا ىملس
 . الحف ارعاش

 :طعلا ىف غلابو , هلصلا لزجأق مزه ةكتنسدموو اة نحلا# يزعم حم

 ميستلا - ؟

 ابا ليربجو - "
 « سانلل ىأ بلطلا ومحو

 7 نايسنالا ىمم وأ » نسفبلا عر نا ةلسلللا كاك

 همزال انه أمظلاب هدارم لعلف « أمظت ال ةكئالملا

 املا « مهلاح ىلع اقافشأ كلذ ىضتقت لاحنأ ىنعمب .
 فقوملا جرحو أمظلا ةدش نم مهقهري

 ملاعلا دي ا ملعلاو 5 هرون : هانسو:٠. ةعفف ور : 4 هوابلس بح 5

 :( فتكك ) منسللاو . ىلاعلا : خذابلاو ٠ ةدايسلا : ددؤسيبلا ه4

 , بالا نع ذوخأملا ىتعلا : ع هتونأ ووذ ىأ : هتوبأو . عفترملا

 اوشن :اوفناتآ1 9 ةونبلاو ةوخالاك

 : -.(نيتنسوي) تاحبسلا 1/

 : بلوك 2 تملا /

 ان سلا ايبا و

 . دوجسلاعض

 5 ةمالعلا مب هي

 ٠ روهشملا ىنارصنلا هضاز لا

 هراونأ * هللأ هحو تاحبسو

 ءابلا حتفب («اريحبو

 ملسو .هيلع ف ةقاضالاو ف ميديم اي

 ا ل“ ترتر ةفصلا ةفاضأ

 ٠ 5 ريل 7 فاوص وملا ةفصلا ةفاضا نم ٠ ريس

 « رس »ريكنتو : كلذك الا:نوكن'ال رسلا :نآل ««نوصملا رس

 علطولا ليبملا :
 ىبنلا اهي نفي ا ل « مسعلاَو حابصالا » ٠

 1 دك وم فصو

 ءاحطبلا -١.-ميظعتلل
 ليللا ةملظو

 نوصمو .

 0 متكنم 0 ةلوقو

 ءابسمالاب مسعلاو ٠ ىصحلاق اقد هيف

 هياع هللا ىلص هناف ©« مسسع لكو حابص ا! همن ل ءارح ملسو هيلع هلئا ىلص

 . مايالاو ىلايللا ءارح ىف ميقيف «© دوزتي ناك ملسو



 تالي

 اهبلطت' تاذلا *رثأ" نع" تاع
 هج رم قالخألل كرمأ خالص

 ,ةيفاع ريخ ىف اهريخ نم ٌسفنلاو
 ىوهو ةذل نم تنك اذإ ىفطت

 لك لااا نم ينك" لَج نإ
 لع نيعملا نع ,اذإ -' ىئاعتو ىلا

 هلأشأ للا حانجب تضفخ .اذإ

 ةحلاصب ىوقت وذ مّدقت نإو

 افلا ريفا داو ع
 1 ناسحإو ٍلقف 1

 هب عا الربح هحدم نم 20

 . هبشملل هب هبشملا -

 )0 )مهّتابصلا ىعاد اهعداَينإسفنلا 1

 مقتست قالخألاب سفنلا موقف

 )منو عتْرَم ىف اهرش نم ٌسفنلاو

 مكشلا ىلع تْضَع اذإ ٍدايجلا نط

 (4)مًصتعم ريع ىف ”ىلاعجي هلأ ف

 (ه)مّمغلاو نيرادلا ىف بركلا جرفُم

 (0)ْمأ ىوس لأسأ ل؛ ةعافشلا ّرِع

 (0«)مدنلا 2 هزبب 8-0 تدق

 (ة)مزيخي ةباعيباب تاعفيب كليم
 مر هذم كم نيب ام

 40 .ّسّلاو باسنألاب رِعال موي ىف

 هيب ةاضيأهيفو © ةيمحلاب ةهيسش ىتلا تاعاطلا ىأ

 هضيهي ام لاني نأ هسفن كسمب نمب ىصاعملا ةرواسم نع ففعتي نمل ىنمض
 ةدعملا ىف ماعطلا داسسف ىه : ليق © ةمخت عمج : مختلاو 9 ماعطلا ناولا نم

 . مختلا نع زرحتلل ىأ © « مختلل » هلوقو « ماعطلاب ةدعملا داسف ليقو
 ومههللا : ابصلا ىعادو . ىعرت تهذ: امههجو ىلع ةقانلا تماه ١

 . بابشلاو

 عت رملاو ٠ تءاشامتلكا : اعوتر عترت ةيثاملا ت تعنر نه عترملا  ؟

 . ىبولاءىدرلا : مخولاو . عوترلا عضوم
 "'  سرفلا ماجل ىف ةضرتعملا ةديدحلا ىهو « ةميكش عمج : مكشلا .

 عسضولملا : مصتعأاو « هكلهيو هقبوب امم هظفح : دبعلا دنيا ةمضنع ن6

 . ماصتعالا ىأ ٠ ردضصملا .ىنغمب وأ , اهنم

 ال١ لك افا ةيفاو 9 نوك)ا ويلا “نو 8غ عمل 2 تقلا ناو
 نيمألا لوسرلا وه : نيرادلا ىف بركلا ج اوامر ةفابكلا موب ل «ريجنلا نم

 ىلا ةياوغلا ةماظ نم ايندلا ىف نماثلا لرخأ هنالكهيلع هتاميلستو هللا تام
 . ىمظعلا ةقاغ هلا بحه ةرخآلا ىف وهو +٠ هيادهلا رون

 عضاوتلا ةدش نع ةيانك : لذلا حانج ضفخو ٠ زيسيلا : ممألا
 1: معلا باذن ::ةربعلا ان د1 رااانكتالاو

 ةبانك * هباب موزلو . ماسو هيلع هللا ىلص دمحم وه : ءايبنألا زيمآ - م

 .' تالطلا ءاضق ىف هب لسوتلا 'نعف ارحتالاءدغو .« همرك ىلا ءاحتلالا نع
 4 قوارملا + ةقزاسلال او

 ٠ ةبارقلاىهو « ةمحل عمج : محالا .



 ا

 هيكبُم لك ىنخَت كايند « ُضفنءاي
 كح الك قاف _كايقتب_ىفن
 ةّيظامع -:سانلا ناك دمها ةيوطخم

 اهيتعاسإ نم ىبيو «٠ نامزلا ىنفَي
 اهتيادج وأ : اهانجب قفحت ال
 ةءرهاس يمر ا مان 7

 رابخو ىمعن .ىف .كذمت ًروط

 2 قت ل َكَعَّلَض م

 اهدو: اهعار1:؛ىنسقتل ماخيوأي

 امو « تايصعملا عْيِرَم ىف 'هت ذكر

 سا ا "و

 11م كا اهنم 2 ادب نإو

 ()مرشلاب ةايخقرلا ابو ا

 (”)وعت 3 0 م رهدلا وأ نم

 (؟) مدألا ق هم قكِبي مداب 0

 (0) حفلا توملا لم رهزلاب توما

 (0]مي م مالحألاو فامألا الول

 2 مدولاو سؤبلا رارق ْق ران

 0 امَمْلَع وأ دري ابا قلب نإ
 ديو 2

 ةهصيبم ف تسلا ةدوسم

 ) اش تا تاعاطلا ةيمح | نع تقع

 «عضوملا هب دارب نأ زوجيو « ماستبالا ىأ ؛« ردصملا ىتعمب : دال تب

 ْ ٠ فوصوملل ةفصلاةفاضا نم هيف ةفاضالاو « رغثلا ىأ

 :ءامقولا اطذأو ..ضايبلاو داوسلا ةطتلا تالا - 30 1
 امنع تاماذآ : ةارلا تلمرا د © .اهلصأ نِم.نمسلا ريك :مرثلاو

 تناكإا ماونس .« اهل .جوز ال ىتتلا : ميالاو ٠ ميت اهجوز نم ةأرملا تمآو ٠ اهجوز
 نأ عم: :لوقي « داجلا :.مدألا 1 . هتادقف جوز اهل ناك مأ : ارك
 هيلع: ) مدآنا ىتح « ىهتنت ام اهتءاساناف. « انركذ م سانلا لاخو اهلاح
 ٠ مدألاو مدآ نسب سانحلا تيملا ىفو 2 نامزلا ربخآى لإ اهلك ىشال 7 مالمسلا

 اهرمث نم فطقب و ةرجشلا نم ىنتجي ام : ىنحلا  ه
 ٠ اهريغو اهبئاصم .نع لفاغلا اسيندلاب زتغملا : مئاتلاب كيري - <
 :مصوتف محلا هتمصو لاقب ©« ضرملاو ملالا : ا لا

 . ملأتف هتملآ ىأ

 دوس وص كوين هن ل

 ىعزي ىعر ىأ : موسي ماس:
 نم« مدس و ٠ لظنحلا * مقلعلاو

 بيسشلا : ممللا ةضيبمو ٠ ءىيسلا لمعلا نع ةبانك : فحصلا ةهدوسسم

 ٠ افوصوملل ةفصلا ةئاضا نم اهيف ةفاضالاو

 سرفلا تضكر لاقيو « لجرلا كيرخت: ضكرلا لصأ « اهتضكر ٠
 امهلاسرأو نسفنلا قاللطا درحم ا ودعيل هدشنسيتسإ ذاب ..ىلحرا

 نم : تايصمملا عيرمو ةميدوأاو ٠ ل ا

 عب رملا ىعرملاب هه ووتاسك" هيورت او يزل دبع يك ةفاضا

 ميهبلاب, ىصاعملا ىف ةيسفن لسري نك ىنمض هيبشت هيفف «, ةبادلا هبيطتست
 - ةفاضا نم كلذك , تاعاطلا ةيمحو .هيف لسرتس دو ىعرملا بيطتسي - . ىذلا

 ( ١  تايقوش - ١؟)

 ناك جوج جب هس جيوب نزع هجري سجس
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 اتنّيز عارمس وأ ءاضيب لك نم

 ٍبجع نمو «ىااسلا رصبلل نعوم

 فر داؤفلا 0 للا 00

 هبِناج ىمحملا ٍدّبّللا ىذ تنباي
 دام ا ملعأ تنك ام

 ؟ركذ ةماصمّص ْنِو نصغلا تبنآ ف

 بجح انقلا رُمَس نم ٌكنيبو ىبيب

 ىرك ٍنوضغ ىلإ ِكانغم شغأ م
 عمج : مصعلا |

 :نسلا نما ءارافتلاو
 اهلمق نبعلا ةكرحل اعابتا داصأأا

 كربثتحو 6 رمحأ وأ قوس اهرئاسو نيعارذلا ءاضيملا

 هم

 (1) مصعلاك مارآلا ىف نسحلاو « نيعلل

 (:)معلاب كلل! :تربآ  نرثأ لذإ

 ()ركأ فو هنم سنك ىف َنعَنِرَي
 ()؟ رطألا ىف لاقل مع باغلا ىف كاقتلأ
 (ه)ميخلا 3 يتم انانملاو حلا ذأ

 ليسا طبيخ دن الس
 ()مّرِإ نم قاتشملل ٌدعبأ كانغَم

 نيديلا ضايب ىهو؛

 اسمهب هبشن ءارمح ةرمث اهل ةيزاجح ةرجش : منعلاو ©« نفخي : نعري  ؟
 «نرسأ» هلوقو « نريشأ » . هلوق نيب سانج 7 ىفو 1 ةيوصخملا نانبلاإ

 لانكا . مالستسالاو عوضخلا نم
 ةمكأ عمج : مكألاو . رجشلا ىف

 ءهابلل1 هبا

 راجل

 فئاكتملا رجشلا ىه
 : باغلاو ٠ دسألا ىفنت نيب برشا رعشلا هو «ةدبا عج

 نيام قيست لكد + نصتلا :. مطالاب
 كدر 62 توملا ىهطو 4 ةينملا عمج :ابانملاو « رهظو ناب : ءىشلا نع ٠

 « ةغلابم « هءاقل وأ اهابأ : « انانملب » وه« اهءالقل رسال 0

 ف ةيوبطإلا 347 يلوزخل ةيبح .ىإ  عاقتو هيف برضت ىذلا ناكملا : ميخلا برضمو
 ١" سانطا ثيبلا ىفو < اهيبأ راوج

 دش ٠ مرقلاو . دسألا : ةماغرضلاو « فم لا : ةماصمصلا 5
 داوأآو 2« سارتتنفالاو سأبلا ةدش نع ةبانك انهو « محللا ىلا ةوهشلا

 : « ةماغرضلا » و « ةماصمصلاب » و“ هتقويشعم « ميرلا » و « نصغلاب »
 اةييالتام قاتل للاب اليببشلا 4 قمترلا اذارع لثك دل فيك بحجعتب . اهانأ
 «ىنثتلا فطلو ةنودللا ىف نصفلاك ىهىتلا ؛ ةقوشعملا هذه لغم « هئاضيو

 ىتلا هذهلثم « هسابو هتوطسو هتوق ىف دسألا هبشي نأ نوكي فيك : اضياو
 ؟ هفعضو هتقر ىف لازغلا هسشت

 قشضشعلاب اهبابش رهتشا . ةرذع ىنبةليبقل هيسن : ةيرذعلا ةفعلا - ا/
 ظفحلاو عنملا ىهو ةمصع عمج : مصعلآاو « فافعلاو

 : ىركلاو : هلهأ هب ىنغ ىذلا لزنملا : ىنفملاو . هافاو : ناكملا ىشغ -
 . مدركلا نآرقلا ىف اهركذ درو ىتلا « دامعلا تاذ مرا ىه : مراو . مونلا
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 - 3 ىوهلاو . هاوه ىف ىمثال اي

 ٌميعاو ريغ ذأ كتننأ دق

 اًدبأ ىوهلا تقذال ؛ فرطلا سعاناب

 ىَدِف لايخلا ولآ الو افلإ كيدفأ

 اسف افاد اخرج قاقاصف فرس

 انقو ىرلاب 5 0 2

 0 داو تالتاقلا

 امو« لاجرلا بابلُأب تارئاعلا

 تلقا طرفا تادودخ تامرفملا

 ًافلتخم نسحلا اول تالماحلا

 (1)ىلت ملو ب 0 ول

 (؟)ممَص ىف بلذلاو ٍتصتنم ١

 0 ىوهل' 0-20 "ونبأ

 (؛)مركلاب هارغأ نم لخبلاب كارغأ

 (م)رلحلل يق'ثعلا ىلع لضف برو

 (0)؟ىدت'حفاسلا ؛ 0 تايعاللا

 (:) ممل اوى لكلا ل

 مقدلا نم بارسأ ةينمللو

 ملمسّرلا ىف َّلّدلا تارفع نم َناِقأ

 ()مّرضلل دابكألا ٌميِلَست « ةنتف نع
 (1:)همقنم زيغ درف اوهاو ٠ هلاكيشأ

 همسح لحناو هلزها : دجولا هفش ١

 نيب قابط'تيبلا نم ىناثلا رظشلا ىفو عمتسمت وكس تكس : تصتنا - ؟
 .6 ممص ىف »:هلوقو ٠ «“ تصتنم » : هلوق

 ىذلا : ىنضملاو . نيعلا : ( حتفلاب ).فرطلاو . نانسولا : ىاسانلا +
 رطشلا ىفو. كياع هلولا نم هقحل امب ةتينضأ ىذلا : كانضمو ٠ ضرم اهلقثا
 . 6« مئف » :هلوقو(« ترهسأ » هلوق نيب قابط ىناثلا

 هيلع هضرحو هل هنيز : ءىشثلاب هارغأو . ريصقتلاو عنملا : انه « ولألا  :ة

 ٠ هاواد : هوسأد حرجلا ساو .ليللا ىف ىنملا + ئونلا به

 رجشلا نم برض : نابلاو + ةرتخبتملاىهو « ةسئام مم نيلاوملا تك
 ىعو « ةانق عمج : انقلاو ٠ اهتنودلل اهناصغأب ماوقلا هبسشي « ةناب : اهتدحاو

 تفشك *:ةازملا ترغس *: : لاقب - ا/ هلاسأو هكفس:: مدلا حفسو 00 .٠

 ميربلكو نداغملا غوصم نم ةأرلاهب نيبزت امه : نطل ٠ اههجو نع

 ٠ ةسشعو بنعك 2, ةمصععسعمهج « دئالقلا : ا

 لدلاو٠ اهنم هضهنا : هترثع نه هلاقاو . ةطقسلاو ةلزلا : ةرثعلا

 رظنملاو ةئّدهلا ىف راقولاو ةنيكسلا نم امهو : ىدهملا نم م دبل
 ٠ ئملا نسح . مت سزلاو . كلذ ريغو“ لئامسشلاو

 ٠ رانلا لاعتشا : مرضلا 4

 ع



 : 0 2و 0
 ساب ةهبشب تعور املك

 مل هويه

 ايندِل بوعشلا ةضمن اوضملاو

 ٍبيلصب ىشم نم هللا ىلإو

 لامآلا لقاعم تعج «

 لاغشألا ةريبك ٌةايحو

 لالم ىشم نمو ء« هيدي ىف

 ةدربلا جهن

 رملعلاو ٍنابلا نيب عاقلا لع ميد

 نبأ 8 ىنيعد ءاضقلا ىر

 ىدبك ىف مهسلا مك و اهتدحج

 (1)مّرحلا رهشألا ىف ىد َكفس َّلَحَأ

 )7 )مجألا نكاس كردأ 2 عاقلا نكاساي

 (©)يربيصُملا مهسلاب؛ كبنجحيواَي

 (4)لأ ىذ ٌريغ ىدنع ةبحألا ّحْرُج
 (ه)مّيشلا ىف رذعلا سائلا تقزر اذإ قع . - م 7 2

 ب -

 قلخ نم سانلا ىفام حمسأ تفقزو

 ١ ضايبلا صلاخلا ىبظلا : ( ءاي ةزمهلا بلقب ففخيو ةزمهلاب ) مئرلا .

 ..رجشلا نم برض « ةناب عمج : نابلاو . ةنلنئمطملا 0 عافلاو

 لبجلا : ملعلاو ٠ ةدعقلا وذ ىمهه ةعباتتم ةنالث , ةعبرأ : مرحلا رهشالاو ,

 لجل © فرفلا هما و باو وعو اوف دحاوو « ماعلا وا« ةنجعتلا ىذو

 «مرحلا» : د دة هلوق أجب قابط ىناثلا رطلشلا ىفو ©« لاتقلا اهيف

 لالهتسالا ةعإرب نم تيبلا ىف ام ءىراقلا نع بهذي الو ٠

 رجشلا انهو © ةنا عمج.: محألاو ةيشحولا ةرقبلا دلو : رزّوحلا  "؟

 ىف اههبش ىتلا ةبوبحملا : ل دسبالا نكسسم وهو ©« فتلملا ريتكلا

 ءامهعاستاو ةهينيع لامج ىفرذؤحلاب اهل اهيبشت « « مدرلاب » قباسلا تيبلا
 لتاقلل لوتقملاب ثيغتس ىناثلا رطشلا ىفو « هسفن : « دسالاب » ديريو
 ٠ عبدب وهو“ لازغلاب دسالل دجنتسيو  هنم ال ب

 عقو نم لاقت ةملك : حيوايو ٠ فرطلا نوكس عم رظنلا م ا اقف دع ١

 000 0 اي لاو ةفاريهيبل دييعسم « معلا ةنندتا ىف

 ٠ ملعلا عم راكنالا : دوحجلا « اهتدحج ب ؟
 اريل رولا نام ع : كلا



 روراوبو تع

 ()لادمألا. ::قئاوج.: نعوأو .« رع فشلا ىف .نساحملا ىوح ٍبادك ىف
 ناك يايا وسلا . .ءانآ: ىف . اضيع نما انك ءاثاباص نم
 لالدلا كلابش وأ نسحلا كرش هنم ديتلا., رؤاحت» 4 وديسيتو
 قاع :نهزلاب وهز نال هقإ ل وللا نتاق# هنأك ٠ ماظنو
 ()لاضلا قاءر ىلع . لجت ىل را ىلع .لجت امك « ايبو
 لايقإ .ىف رهو. م ةرلعأ ءلاز ناس نم. ضربا .انلع 8
 ىلابب سيل نيبملا ناسللاو لزب تدابو. ؟ ماه تيل
 لاوُرلا نود لاحف « لحف ماق لاوزب هدم يح ابنك

 لاحمب ثبشت اذهف ء طبق لا َهّمأ لقأ مل .٠ ّرصم ىنباي
 لاوطلا ضارعلا نم ىوعدو ء ل جملا نم لايخ ىلع لايتحاو
 لارجألا ىلع ثنحو هنأ  اظيقو 1100 ن0
 ىلات دجلا مدآو ؛ لصأ وهف انيف قباب ليلا لويس
 (م)لالزلا حارقلا وئام نمو « هللا ىلغ ميركلا هّنيط نم نحن

 لداغألاو . :فويقلا::ىف....اهسر ٠٠١. انيلعرر نوولا نمو يما ام زع
 لاوعإلاو .« بارشلا ودَحو ني . . .رعلا ٍةدَرعَز نيب,« رهدلا ىضقناو
 لايكب ونشز ل اسك الو ٠ ٌعوسي مكب ْلحَت ام
 لامهألاب وا عاضتو اهنع مونلاب دالبلا ٌعاضتو
 لابشألل ينيرغلا 2 .فاؤلو. :٠ مكيلإ -ننصم ١ رايدلا,,.بابشاب

 (َناويحلا نم لاضلا لكاي ام ةاعر : دارملاو « رجسشلا نم عون:: لاغلا - ؟
 ,..قاسلا ؛ حارقلا ءاملا ت ؟



 (:)رايدلا بابش اي

 ىلغ سرطُب نبا ٌةميق ىف لاغ
0 

 ىضقي قحلاو ٠ بيدالاب ىتحن

 اذهو « ليف نيرثكألا بدأ

 - <. و رع

 ا لجرلا قئنور حدملا رهظي

 الضف سانلا ىف عاذأ رجدم قر

 ًاموق مع ىف ىلع هانثو

 ميرك ماركلا رّدقي اغإ

 ًدالبلا َمظع اذإو

 اهوجوت امك مهماه اذن

 اهون

 )ع ل

 الا نم ٌءانب ( فصاو ) اغإ

 يب < 7
 ها« 2 نم 2 تدهم 0 بس جضو

 برغلا ىف لوقعلا قيذمو

 تي اك ”تايسلاو

 (١)ىلاغ ّقحلا ىف سيل هللا ملع

 لامطألاو ....قلخخألا ١ الجو

 كانمألاو !!كسوفنلا ب ىف: :ينمأ

 ()لاقٌصلاب ىهدزي فيسلاك « دج

 لاشمو ٍةوداقب مهاتأو

 لزالا يللي نسي دقعلا ةميف

 (©0لاجرلا نزو لاجرلا مقيو
 لالجإلا +. لزانم , . ' يهينرنأ

 ىلاغو ءانثلا 2نم ميركب

 قل قرافللا ةلوه: ىف يقال
 1 00 ٠ ت2

 لا وحالا ب راجت هتبذه

 لالضلل الو 14 ىوهلل ال « عسفس

 ع و يم صاب

 ىلاوذلا نينسلا ف برعلا رصع

 فصاآو) 1 "ةئس اشاد ىلاغفصاو ميركت ىف ةديصقلا هذه تليق دب

 ةمألا هذه ىرصنع داحتا ىلا ةدمدل تناك امهاءولو ( ذئموب كن ا

 نسياركلا

 عامسالاو هاوفألا ءلم دموي

 اذه لايخ ىريف «© بيغلا هل فشكتب ناك ناويدلا بحاص لعلو ٠

 لاز ام نيرمتؤملا ثددحو . وجا خو ا هبا وعدبو (« داحتالا

 نأو 6« ةءاآاسعد بيحتس نأ هللا ءاسش دقلو «

 لوألا طيخلا لضف ناويدلا بحاصل ناك« سدقم طابرب نبوخألا نيب طيري

 . هحيسن ىف

 وأ« رمألا اهب دآرب نأ اما ( ةيناثلا )ىلاغو .هيف غلاب : حدملا ف لاغ ١

 ٠ همظع : هردق - “ , ىالح :ًالاقنم بفيسلا لقت ج ؟



000 

 2 ع

 ئبدلاو رلتامخلا ةءانثآ ١ ةىشيو
 1 ٠ 20 . لى ريف ع
 هناك « ضايرلا رهز َْ لوخيو

* 

 قداص نم ةلاقم « لالهلا ّممأ

 لداجم ريغ « حصنلا ىف نطلتم

 "لماع عفري مالسإلا ٌةداع نم

 مكب هذخاؤت ةنسلأ هتملظ

 ىدهلاب ل يلام اذه

 هئوض ْق ةيلح ةراضحلا ترس

 ةلود ا رايجألا تبرعلا هل ىبو

 امتاكح.كلايثللا“ قوقل" ل""اوطفر

 مهنانملب "ى.هوانل“» ليش( هللا

 مهل ايددعأ قالخألا 232

 9 2 7 ١

 ةمحر كيالملاو ٠ ًاَمْرَع . لسرلاك

 املك .ًاعقؤن تيغلا اوناكف « اًولَدَع

 تباث ار تالودلا نى لدعلاو

 مهتالهَج ىف سانلا ناك ٌمايأ

 ًاعم ايندلاو نيدلاب مهلهج نم

 ىدهلا ٍنافرع دعب الوقع اولض

 مهكلم ضوقت اومسقنا اذإ ىتح
 اوقرفت بورحلا َلاطبأ نأ ول

 الاصآ اهّراحسأ ىرت ىح

 0 لن

. 

 نار ناجرلاب - كالا: ”قفلضلاو

 الادج نوكي اه عيضأ ا

 الاعفلاو ماما آايج

 ىلاسك « نيطرفم هومتملظو

 ؟ الالض لالهلا عم نوملعت له

 هروذب نامزلا ىشمو

 الاجر موجنلاو « قرف سمشلا“

 الاوط ؛ ٍنايبلا نمو ٌمِهِملِع نم
 الاغمألا مّلعو ٌنايبلا قلخ

 اغلق "٠ فلفو قالخألا ' راكمو

 اننزخأا تربت ١ ايلجدوألاب

 الاتخم

 الامثو « ىرولا ىف اًثيمب اوبهذ

 الايجألا دنُيو « َنامزلا ىهمُي
 الاسرإ تلسْرَأ « رمئاهبلا َلثم
 الاثمتلا اوهَّلأو ٠ مصألا اودبع

 ()الاقِع ناك ّلض وه نإ ٌلقعلاو

 الاز نواعثلا لطب نإ ُكلملاو

 الاطبألا انَّقلا لع نابجلا بلغ

 ٠ ديقلا ىنعمب انهو ءريعبلا هب دشب لصألا ىف لاقعلا(١)



 ما
 03 3 يبا عع

 هناك هيف لامالا نفاد

 4و م و ل 2

 هفزتو ٠ اهديع فلزت سمشلاو
 ّآ 2 و و

 البقأ ؛ دمحأ ديعو:. حيسملا دع

 ل 0 1
 ددوس ةرجهو « نأسحإ دالبم

”7 ّ"« 

« 

 5 أ 3
 2 م اء 1 -

 هب ليفتحم مايق. لالهلل مق
 -. هو ع 47 1 !| و .٠

 ا لحل ى ورلد 2

 ر_

 هغولب ؛ نيبو هدوم نيب ام
 هردق فّرش ُهللاو . عضاوتم

 هلاخت 5 لامكلا دنع ددوتم

 اهل ىعري « هتيب ةراجل فاو

 ىونلا بفيراصت' قع ةأرسلا نوَع
 لأ تايسلا رش ها ناعيو

 هّسفن فّلكي الف « هيف كيو

 اولافخأ حا نمانلا»ٌنودللا كعاس

 انآ كييمع ناي  نقلاو

 هدجم ٍةَمِق دنع بئاجعلا نمو

 العلا تاوامسلا ٍجْوأألا ىلإ ىوطي
 ء ع #8

 امئازع حايرلا جوه نه ليو

 ١ هبرقت ىأ:هفلزت .

 الامآلا . كلحاض 2 ةيانعلا رخل

 .(1)الاقو ء ٍديعسلا هعلطعع ىرشب

 الكيهوا, ةعاضو .: نايراتي

 الس يتلا ل اا دق

 ىلاغو « ءانثلا ىف غلابو « ىنثأ

 الالخ ْنَسو ءاهل ”مكحلا ىدهي
 هلو نا م ةايطلا لم

 ()الآ بكاوكلاو « ادن يمشلاب
 لاك دلاقعا مو ., ةلئتحار ىف

 (؟)الابحو « َةَوْرَع « لَءْرَمسلا دهع
 (ةراطلغو ةئشوم هيلع اوننأ

 (ه)الاذُم نيرثكألا دنع تاب ام

 ةلاضتن““:رافولاو ”مقردلا“ ” ريغ
 الاجم نيبملا روثلا- ىف ٌكشلل

 الام رقت

 الانف ء هيف ٌدجف « ديزملا مار
2 

 . # ءر

 الابج راحبلا جوم نم كدّيو

 لهالا : لآلاو ٠ ريظنلا : دنلا - ”

 ىتلا ةلاهلا وه : هتيبو . املاد همزالت ىتلا ةرهزلا ىه : هتيب ةراج
 . هب طيحت



 مه ميعنلاو : موقل ٌءاقشلا اهيف

 هب فاطي لاثمت ناك ْذُم - لاملاو

 اهب نيلزادلا مْناَق ؛ٌرودلا افج اذإ
 اًدهتجم كلملا ىلاعل ًٌابلاط اي

 مُهكلُم سادلا ىبي ولاملاو معلاب يسم م ال او

 تاطسُت اذإ مك اندهع رضا الازط

 ع هم ا
 مك رومالا نيب نم قدصلا نيبث

 ّ هسا

 اودشتحاو« لاملا اوتاهولاجرلا اوتاه ْ

 2 و ؛

 مكنيب ىردلا رجحلا وه اذه

 مكعئادو اهيف تلزث. اذإ: راف

 , رهذلا بهذيال

 تحمط ملط اهيلإ ّرصم. لامآ

 اومنتغاو :هللا تاكرب ىلع اونباف

 - 48ه

 315 يي
 ىلاص ٍدعاق ىمعتو 3 عاس سوبو

 "ع

 ىرب ةر 1 ُ 0
 لد داع 2 ا وملح كايف تن سانلاو

 طلطأخ . ايكذنان تسال ؛ قللابملا و
 ه4 2 .وء

 لاملا نم اهدح وأ ملعلا نم أه دحخ

 القإو لهج ىلع كلم َنْبْي م
 لاك 7 اعاربس ءاعدلا 3

 (1)لآلا ىلع اوُولت ال . ءاملا ىلإ اوضماف

 لاتف مالحالا 5 1 نيبو

 لاقثا الاقثمو نأ الر ياه ع

 لالغإ تاذ ف رآديكلا تعدو

 ؟ لامآب رصم ىلع نولخبت له
َ* 

 لابقإو .ظح نم هللا ايه ام

 (*:لالهلاب ايحرم
 “اه رد مق َلبقأ م ايلا

 ُئراَقل تاذئاكلا هت ىّرْغط

 < يله يااا سا ها
 هيسرك َق ناكف « ءامسلا كلم

 بارسلا : لآلا ١

 <: عرف لزم 7 0
 الارقألا ردقيو ٠ مالكلا نِزي

 الاثم ءأ ولملاو ِكئالملا نيب

 . ةيرجهلا 11529 ةنس سار ىب ةدبصقلا هذه تايق -



 مو

 (ا)الرهجملا هيدنج ىري ىتح هور مكيف ٌروتسدلا سمليال
 >2 ل ني ال و عب ةيكز“-" ءامدلا كلت مكتدشان

 ؟الرضُ نلمح مأ .الضف َنلمحأ لئاس شكئارألا نع نّلأسيْلف
 دايديلا.ةلامكا# دنع, قاكرمال اًصقان“ لكمملا تغلطأ .تنأ نإ

 اليضفتلا مهنم رئاصبلا ليال اولمتبلاو « ةناثألا لع اهل وعبق

 اليحم ىلا عبطلا ةلاهجل ىرت نلو « ُلوُحَي دق ّرصقلا نإ
 اليق ام هنأَكف ٠ ىضقنا مث معمس لاجرلا ىف للوق برلف
 الوذخملا وه يكد نع ناك نم 2ىوهلاو ةماركلاب مترصن مكلو

 الرمز نان  يابفلا "رك الاطو « بابشلا ىف حفصو ْئ

 الوبقم اًبَبحُم بابشلا توص 2 اوعفزاو ؛ٍةوبَألاٍبَحشاوعَمجا اوموق
 اليفك نبع مكل نانا نبأ  قآ ةيزنارس تابانلا ٠ 'َكْمَبلاَم

 اليكرو' القاك ' ريغ + هللاق + .اورباثو « حاتتتلا هللا لإ اولكف

 (*) رميهم كنب

 لال هرلاجأ الاجر ةكاقاي + ب للملا ةلود .لظتاو ٠ قللاملاب فق

 ىلابلا لزنملا رمسر بناوج ىفال اهبناوج ىف ىناوقلا باكر لقناو

 ىلاحلا اهناينُب نم َنيِزَأ ؛ نيعلا ف بهذ نم ىزيجلا مرهلا لكيه ام
 لاونمو « ايندلا نم لاشم ىلع اهجرخأو « ًاناكرأ صرحلا امالع

 ىفو ؛ ءاضوض الو ٠ ةبلج ريغ ىف للدعب نم : لوهجملا ىدنجلاب ديرب با
 ٠ ءارج وأ © هلفاكم راظتنا ريم

 (اربوالا) رادب رصم كنب ءاشناب لافتحالا ىف ةديصقلا هذه تليق (د)
 . ةينلملا



 م ل

 اليشض بابشلا ىف لادعلا حور ىثم ؛ الدع نكي مل ٌمّلعملا اذإو
 ()الوُح ٌرئاصبلا هدي ىلع تءاج ةريصب .ظحل ءاس مّلعملا اذإو
 اليلضتلا همسف ؛ رورغلا نمو ىوهلا ببس نم ُداشرإلا ىأ اذإو

 ةليوعو انعم مهيلع مِقأف مهتالخأ ف موقلا كيمأ اذإو

 هى اليقث لاجرلا ابعأ نيب نم متبع ْبسحأو مرذعأل ىإ

 اليلج تاهمألا نوع رست ل مهرحو 7 ريغ دعاسملا دجو

 الومجنو ةلاهج لاجرلا عضرأ دةينأ ىف 4ينن كنا انإو

 اليلذ هافّخو ٠ ةايحلا م نم ةاوبأ ىهتنا نم مبتيلا سيل

 !اليدب نامزلا ةيبرت نسحبو امهنم ةميكحلا ايندلاب باصأف
 مالا رمد انس 4[ ل قلت يذلا“ نه معلا نإ

 # خخ

2# 

 (؟)اليثم مهظعلا تيل قلت ' اهتايآأ تعسار 11 1ذإ رضع
 2 2 0 عع و

 اليخب دالبلا ىلع نوكي الأ ةهّوجش كّرح ملعتلا اذإ وجرن
 ةليلذت تللذو :٠ فوطقلا تند مكسرغ كروب مويلا : بابشلل لق ااا يقل 4 ىف ه6 ُ

2 4 9 

 اليلكإ هراجحأ ىلع اوعضو  بيغم لك ءادهشلا .نم ويح
 2 5 و 8

 ةليزيس هه تا اعد مكناركش نم ّىحلا لاح نوكل

 ١ لوحلاو : لوح اهنيع ىف نم : ءالوحلاو ؛ ءالوح عمج : لوحلا :
 ايآو « هتيبرت نع تلخت اما بيع وهو © فنالا ىلع ةقدحلا-لاقا

 وهو : 1455 نسرام تيسسلا_؟ هسذهتو هب ةنانعلا نع الوغشم

 نم ابيرق مويلا اذه ناك دقو « لوألا (ناملربلا) هيف حتتفا ىدذلا مويييلا
 لافنحالا مو .



 ومو

 اللا 167 يظلاطلاو  هقثن ةبامو ..ىداولا. سطمأ

 ا ناو ١ ةللمألا رع ©: 2 | ويعمل نع5  اذإ ك نيلماجلاو

 ()اليفلا ناكف تولندب ْتَمِرَو -ةفيفخ هيلإ مدق ' انل تناك

 اليم كلامملا تشم نإ ءملعلا ف اًعّبصإ وطخت ٌّرصم انيأر ىح
 اليدنقلا رت مل «وفوخ» دهع نم 1 شح  ٌروفكلا كلت
 اليكشت ةربإل نونسحيال - مهدج « ةلسملا» ىنب نيذلا دجت

 ..اليلدبلا ىرت.ذإ شنأت مهبلك .مُدايق ديا اا تيل

 اليترت مهدَلأ نوحجانلاف مه:اوهش مهيلع لاجرلا ولتي
 ؟اليرزع دي ىلع ةايحلا فيك ةعامج هيلع ايحت ال ٌلهجلا
 (0)الومش بابشلا نّطِف ىلع تراد حئارقو نسلأ الول وللا
 اليمأتلا ُسِرختو ء طونقلا وزغت 20مهّسوفن نيعبرأ نم تدهعتو
 اليسم مامغلاو « اًضيف نيعلاك تعباتتف « مهدج عضاوم تفرع

 ىحتستو .« دالبلا ىلإ .ليمجلا ئنست

 اس هليألاب  اقاكت نأ وم

 د اطيب ؟ دئادشلا دنخ  ”ةيللع يو "+ الت 0

 2 ٠  2 43واع 5

 الرهك قوقحلا فنهك مهودجت 2 ىمِحلا نايتف باصنإلا ىلع اوبر

 الودع سوفنلا ىتبي ىذلا وهو ةميرق عابطلا ىنبي ىذلا وهف
 0 جا 0 3 0 0 2

 اليصأ رومالا ىف ايأر هيريو قطنم جوعأ لك قطنم مبقيو
- 

 هن تينم ىزبلجنا راشتسم : بولندو « قاسلا بيصب ١» مرو : ليفلا ١
 عسمج : نطفلا سا ميلعتلاو ملعلا ىلا ءاسسأف « ةيرصملا فراعملا ةراظن

 . رمخلا : لومشلاو . ءاكذلاو قذحلا ىهو : -ةلطف



 ديل ا دع

 اًدِشرُم ىموم ةاروتلاب تلسرأ

 ادمحم نايبلا ٌعوبني ترّجفو

 اهتازف . كليو اناث ةجلق

 ةلوفط لاحب اتحبصأ مويلاو
 ترهاظت سومشلا ضرألاوق ٍرْشَم نم

 هّسفن ”ملعملا دخلا واي

 مهيلع ةقيقح اًوُمَح نيذلا بهذ
 اديقم' ةايحلا ”قحص 1 ملا ْق

 توه امك « دبتسملا ايند هتعرص

 ةَيَِم ىهو سأكلا ىطعأ طارق
 ةوابغ ىهو هيلع ةايحلا اوضرع
 ةريثك بولقلا ىف ةعاجشلا نإ

 اَمَقْلَع ةقيقحلا قلخ ىذلا نإ

 اهلاجر مارغلا لتق اعرلو
 تكا عننلا اع نات 7 1

 هبطخو بيلصلا ٌدقتعأ تنك ول

 ()اليجنإلا مّلعف لوتبلا َنباو
 (؟)اليزنتلا لوانو « ثييدحلا ىتسف

 د ممنالا لك" نع

 ()اليفطت هياسمعلت ماعلا ىف
 (4)؟اليدأ هيلع اهمرغم لاب ام
 اليح كقرش نيبو سومشلا نيب
 اليبو باذعلا اهيف اوبذعتساو

 (ه)الولغم « هب ًاموزخم « درفلاب

 الوهذ سوكرلا نيمشلا ٍةبرض نم
28 
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 (5)اليبن تومي نأ رشآو © قاف

 اليلق لوقعلا ناعجش تدجوو

 اليج ةقيقحلا لهأ نم لخُي مل
 اليتق حابتسا مك « ٌمارغلا لت

 ()؟ةلرسدو“ اتفانض داوسلا دنع

 اليلد حيسلا ٍبْلَص نم تمفأل
 يل

 نآرقلا 1 0 مالسلا اهيانهيرم ةديسلا بقل : لوتبلا 1١

 عرتناو هقاف ىأ : قزسملا - نلغأ.بزوغملا كتم وا, ع لغطظتلا 72 لئيفطتلا ننال

 بتهب هللا لشلا كب زمن كل ارجسسسم ىأ : هب اموزخم سال ةلودلأا هني

 .٠ رأثلا وهو 4 لحذ عمج : لوحذلا



 ا

 لصؤم سوفنلا .ىف عث ابطلاك مظل اوعجر
 () يلا أر نايضو 4 ىوقلا مكح ىلع اولزن

 لفحت مل مأ ؛تليفح « ل وق اع ميجا : خلدنم

 لزنم مرك آ تللخو ةضور ىدنأ  ترواج

 لاا ١ ني ةياعرلاو' يحس يف :كارافحلا قي

 ()لوألا ةلابص“ ىف كك 2( ةنمآ) نانخو
 قيتتنلاب نانا ٠ كركي (ماضاب دبع

 نك نت طيعو فات ةيللعا نصل للسلو

 لسرأف كتم  ديخلاوا ةيحر حتفا انبر : لق
 «# م

 دايم اقر اي  ىركلا ردلتنابك .كرخأ

 («)مالعملا بحاوو ٠ ميلعتلاو « ملعلا

 الوسر نوكي نأ ملعملا داك اليجبتلا و مّلعملل

 2 سس ء م ا و

 ؟ الوقعو ةيفنأ 'ىشنيو 4 قبب ىذلا نم لجأ 3 . فرشأ تملعأ

 هير يملا زويلا ”تيدهو " > هئاملظ نع لقعلا اذه ::تجراعأ

 03 5 5 2و م 2
 ىلوألا ٌنورقلا مقلاب َتمَّلع 00 ريخ.د يذلا

 1 ل ااا ”نتدشلا ةءررع 3 قوات ملعملا ديب هّتعبطو

 . لوقصم الو :.اةنرولا مدع م م . :ةعاسس ٠ فيلا عيط



 ل

 هو 2 - 9 32

 (1) لهجلا روسنلا ىلع تن ءقو ىنك نع ترط نإ

 ()ذهنألا : بييبلا ؛ بيضي: كاهألاو .٠ ريمان

 ()لزعأل ثركت تالا ايجناخ , كان

 ليقلا طرا. :ي شت . قلع دع ينل يأ
 م 8 يال ا

 لنبي ةاحلا يخل لتي مل يدل
 لضم ريغ ناسا و اع ىف 2 درت
 (5)لهجي هيلع لّهجي نإ . ثيللاك ,عمجتسُمم
 (0)؟(لّدنجلا ) موي مالسإ لا ىف نْيَمّكحلاب تعمسأ

 ()لّمشُت مل ٌةمكح ال ولو ؛ ىربكلا ةنتفلا ىف
 (لرتشلا ؟بافككلاب علا 4 هوي ةباحبفلا نقي

 لسرملا نئنلا . نع 5 ايلا حيباصملا مهو
3 

 اروو رسفهإ للك ماقو :« باتكلا : اولاق

 (0)(ىلع) اس قاضو «غ(ةيو 2 اعم) َتعِسَو اذإ ىتح

 َ لزعالا هنا” لضفالا : لثمالا تت(" ةييحاتلاو بئنإاشلا ءيفتكلابب ا

 © هيلع لهجنو . هناكما ةباغ لذس نم: عمجتسملا 5 هدنع حالسس ال نم

 مامالا هاضترا « ىرعشالا ىسوم وبامه : نامكحلا هب هيلع هفاستب

 اذه ةصقو « هل امكح ةبواعم هراتخا# صايعلا نب ورمعو « هل امكح ىلع

 ىلع نيب برحلا مايأ دحا وهو: لدنجلا مويو ٠ ةروهشم ميكحتلا

 ةمكح الولو ىأ : ةمكح الولو ساس ناكيص مسسأ سنحلاو .٠ ةبواعمو

 نأ كلذ : حلا .. ةباحصلا ىضر سال_ةئتفلا كلت لعشت مل ىلاعت هللا اهدارا

 فحاصملا اوعفر « مهل نوكتس ةمر زهلا نأ اوأر امل ةبواعم باحصأ

 رمأف « هللآ باتك ىلع مهاباو اولزم نأ هباحصأو ايلع اودانو © ةنسالا فارطا

 ىأ : ةيواعم تعسو اذا ىتح با برصلا نع اوفك نأ هباحصأ ىلع

 نب ورمع اهلعف ىتلا ةليحلا نأ ببسس ةد واعم رمألا ةبالو تعسو اذا ىتح

 نيتيبلا ىف ام رخآ ىلا . . مللذل اوعجر ىرعشالا ىسوم ىبا ىلع "تيرا دما



 اتيلاغ- . اييلباج + !توفأَو
 وف“ مم

 جدولاف هئييطيب
 وه

 ةضف نم ١ ةجاجزو
 ام 9

 ذع (حادص) اي تاكام

 ةبوشم ةقايحلا .ُدْهش
 امجلا: فاك ول كييقلاو

 وقي نأ الول « ريطاي
 0 ع 52 4

 هبردو 4 عمسا

 هب ىشت مل اربص

 للا بعأر نيا وعينا
5 3 4 

 اسالاب عورم ادب

 نورتوا ةفلو

 لدنٌصلا ىلغأو 0 4

 (0 نفعل أو قود

 لجحم رويطلا كلم

 ()للدم»و ٠ قّبحمو
 ()2للهنملا ! ههجوي هل

 (ة)(لكوتملل) دهيم

 (رزمسلام نم. «ةجؤلف
 لضم لا ميركلاب كد

 (”)لظنحلا شم ؟؛ قّرلاب
 6)لّمحُي مل امظنم ن

 لقت : تلف نجح : اول
 لمجمك كدفي مل ؟ كل

 لعفاف كل ادب ام وأ

 لّدبُم ريغ.. كليف ..ةم

 (1) لعقللاب
 ول 2

 ددهه 06

 ةحئارلا بيط تابن : اهمضو ىلوالا نيسلا حتفيب  نسوسلا ١
 «للدملا 7 ريغصلا رهنلا : لودجلاو٠ ءاسملا دويع : انه نويعلا  ؟

 "1 ةالاماب نييثساملا ءايللاد ب بتعا لكوتملاو < ءاموب لضيمو قيفد
 بر - ليسعلا : ءاهلا نوكسو نيشلا مضب - دهشلا با/ل_ ةئيللا رمخلا
 ٠ ريسالا : راسالا تاب وللا - نامجلا



 داب

 () لثممل عدت مل ؛ بع الملا ىلع ترطخ اذإو

 (؟)(لورج)عطاقمىف ء(قد زرفلا ) تاءادتبا كلو

 (97 للا, لئالتلا رش  ىضلابب تلال وللا

 (؛) لكيلا ىرالع لع نين  ةنعلا شيا ىف تيرم

 #ة ©

2 

 (0)؟ىلخ مأ «كّداوف جشع ر دنمأ اير وعش !ةخيبلاب

 (0)؟ىلجني ىتح ليلا ُم انت مأ , دهس فيلحو

 ()نلقفملا ساحبلا آجل -اهثدأم ىنع  مهرلاب
 9 ف

 لخبي انيمث زرحي نمو« ىوه كيلعىصرح
2 

 (م)لزجٌملا ٍداوجلا ىف ةر ورضلا هثدحت حشلاو
 8. و

 ()لثجُم ريرحلاب 2ث اضن ىف َكتلعج نإ انأ

 كنال ء ءانفلاو ليثمتلا نم هديجب ام هند رتت اورج + لثممل جدت مل ١

 ةسساعنم يماطس رش! بق هوما |. -لثممو نغم 5 نم انفو أتوص دوحا

 ؛ ةثيطحلا مسا : لورحو «. ةيومالاةل ودلا فلم ىف نك ء رويل رعاشلا

 . كنا هميسمحقلا لئاو 14 تاءادتنالاو . 0 ةيلهاجلا كردأ رعاش وهو

 اهتدحاو : لئالغلا 1 ةديصقلا نمت يب رخآ وهو ٠ عطقم عم : عطاقملاو

 ىلا زاجملا اذهب ريم 6 والاب ينحل نصفي راوش ريع. نفل يكب « ةلالغ

 سابل نم 2 ةوسنلق عمج ٠ بيب كا د ا نوللا رفسدأ حادملا هنا نأ

 1 هانعم : لكيبلاو . ركنلا 0000 عاردبع مهج : ىرانملاو 7 سارلا

 اذه ىو ( يرايتلا ميرانامت ت]ليبلا يسر يح فنكلا ردص ىف 0 عسض وما

 رئاط نأ ديزي وهو © دوصقألا , كو ا فاسأل نم .عارلا ابل

 ةددخل تاعطقنملا تايهارلا ىراشلا انهي هوسنلقس بلي هنأك صآر لا ضيبا
 دبيفشحتلا ان كج مهلا نم لاخلا :ىلخلاو . لوف علا ميدكلا  دهند لكيهلا

 .موللامدهعو قرالا : دهسلاو . هقرافغب ملغ غاب اطينش. عازل كوك ل

 ساحتنلاب دارملاو . سرامتو لوا ” ام ىنأ ©« جلاعت ام لا/- ىضمي ىلحش ,

 ٠ مبيركلا : ٠ داوحلا كل ا طلاهبف سم ىذلا ”ةمنقلا : لتفقملا

 . طشلا - لاخلاو .. بهذلا : رغتقلا_ 42 ءانعلا "نع را "نان لاو

 ( ١ ه2 تايقوش  ١؟)



 تب نوع

 اليتف نينسحملا نوسخبي الا -مهتهع ا جنرفلا دهع

 الوزعم وأ « تكش نإ اًيقعتسم هعينص لج هللا .ظفحب لحراف

 (1) اليمكاوأ ىارغ كانغ فلختاو ندنل ى. ةطبر كقاسب , لمحاو

 الوطلاو اهضرع ءكلامملاسسو هّدالب ”مظعلا َكلملا رطاش 1

 9 ةيطنحب ناك فلو ٠ ىلا هللا, ىلع انينمت انإ

 (؟)الوسر هلإلا لمع نكمتم دمحمف ؛ دمحم نيد بس نم

 روفسلاو باجخلا نيب

 (©)ِلِبلُبلا َريمُأ ايو ءر انكلا كلماي « َحاَدص

 يتلا رف كعدرَو ( دبعمب ) كنم تزف دق

 اهيرادأ نحو تزن ريا ولا ل بأو

 (1)لجرتت , مق ازه- انمار ٍةَرسألا قوف

 لا مت 6 ٠ نا رفوورا# مت

 زاسثن ىمسي .زيلكنالا دنع ناشن ىلا ريسثي : ةطبر كقاسب لمحاو ١-
 : ليبمكو ىارغو « هب هيلع معنا هنارمورك لزع موي ليق « قاسلا ةطبر
 نيدلا ىلع نمط دق رمورك دروللازاك 2 زيلكنالا ءارزو نم ناريزو
 ( رصعلا اذهل حلصي ال نيد هنأ معزف « 11.1 ةنسس هريرقت ىف ىمالسالا

 ,. :"عادصلا 8ع خلا . ٠ فمجم نيد بمس ني ٠ هلوقب كلذ ىلا ريشي انرعاشف

 همر « ثرذدلا نحل رئاط : ىرانكلا: راكلاو . توصلا عيفرلا حايصلا

 هبسبسو : ةرضخلا ىلا ةليوط هيحانج مداوقو « ةرفصلا ىلا برضيب ضيبأ

 كلا 0 لمبلبلاو . تادلاخلا رئازجلا ىهو © ايرانك رئازج ىلا

 * كيييبعم ب ناسللا ةقالطو لثملا هب بربغب « ةكرصحلا خيرت
 ل قاحسا ىلع قلطي : ىلصوللاو . ةيوسمالا ةلودلا مايأ ناك « روهشم
 :دواذ ه بداو هقف كلذ عم امهلناكو نيينشم اناكو 2« ميهاربا هنباو

 : لجرتلا "+ ديشانالاو ةيعدالا نمهب منرتي ناك ام : هريمازمو . ىبنلا
 1١ 11002 3 نت : لوخلالا 7 ىفقيو ةةفيوكر نع ءركا لزتب ا



 ؟ةليلذتارغ دنهلا شيجك كيج
 هيي يانا قا 1 -ّ

 ةنم ةعاضإلا كل دعي له مأ
4 

 ؟ مهناش ام « هنايتف ىلإ رظنا

 اليضفت مهقوف كموق تعفرو العلا بتر اوغلبي نأ مهتمرح
: 0 < 2 8 

 اليمأتلا اوكيلمب م ؛ البقتسم اعل تعاطت اذإف

 (١)اليوط « دالبلا ىف ًاضيرع ًاحتف العلا درودِإل اوفر ام دعب نم

 »و و و

 (؟)الينمو « انسحم« ىسيع نودنم مكتدبع ؛ بايشلا ٍرّمج نم تنكول

 مكتلبق :نيلكانالا. شعب ثنكوأ

 هتالعا (نواكلا] ىف ءا وبنع تكرأ

 ارش مهي اديب تنك 8م

 ايفو نديلبلا اقاريو تنك وأ

 اليبقت هّفك ٌمُطقَأ

 (0)اليوغو كي « مكتقر فا انيبأ

 (؟)اليترت

 اليوحت ةبيط نع مكتيطعأ

 ل 2

 حلم ةيأ تلتر

 (ه)الوصوم ىرولا ق 0 006

 منَ مكنأب اقل (انويون)ا تنك وأ

 اليئدت مكمزعب هومتللذ

 ىئاحبش تال ؛ مكسمين) تنك وأ

 (")اليجلا ٍةانقلاب توب

 اهباءصو « اهتابقع نم ناك اه

 ماق ىذلا وه ىرصملا ىششيجلا نأو ؛« نادوسسلا حتف ىلا ريشي
 كلم وه. : دراوداو ٠ ركذي رثآ نم ةيف زياكسالا هر 00

 ايزيلكلا تنك ول : لوقي © زيظنالا ره :"بابثلا رمح تن[ زيلكتتالا
 هل ليثم ال امب مهيلا تنسحاو زيلكنالا تلنأ كنأال ىسيع دبعأ ملو كتدبعل
 ىف ةودن 31 بولكلا دب رمورك درولل باطخلاو 2 ا ةلانا نم

 رابكو نييرصملا ةارسلا نم ءاشي نم لك هيلع قافنالا ىف كرتشب « هرهاقلا

 ةيحيدسملاب ريشبتلا دنؤي ناك رمورك دروللا نآل ك3 ت6 زيلكنالا نيفظوملا

 تنك ول لآ مكسميت تنك وأ 6 ه4-80هب نيمئاقلا سومسسقلا ىد>بو ؛ رصم ىف
 ةانق ةكرش ريدم : نوبريسس ىذ ويسملا 5 مكب ةصاخلا سميتلا ةدن رج

 ءنئيوسلا



00-0 

 0 ب 0 يدع » يلا يس و

 الوذرم شي نبجَي نإ ءرملاو امهّيَردق نم .طحو لقأ نبج

 ما0يليرخا ديتغ ؟: قزف كتم“ ههلغأو ”ةولبلا هبا تركت
 هلاءهبت اال ةلازسو « ىبت َةّلِذو 2 مودي. اقر انترذنأ

 ؟ اليدبتلاو ويضلا كلع الل 4 ةردق كنود هللا نأ تينلعل

 (؟)الودتل ىوشلا هعزانت لود نكت ملو « كولملا 4 ميم

 (؟)اليبق نيملاعلا نيب رعأو ةوطس مظعأ ناك كلبق تاهاف

 اليجنإلا اهّدوهع نظن .انك ةموكح ٌدوعولا تَفلخَأ مويلا

 (5 )الوخد لالسلاك تناكف 3 ودل هعرشو دادولا رمكح ىلع تلخد

1 1 1 
 ملا ةيلولقتما كطاضاو اينكر ثيحو , اهملاع تمره

 (ه)الينلاو « هعنّصو « َهلإلا اوُلَحَح ىعلاَو ةهافرلا انل تبلج : اولاق
2 

 (9)اليقث ريبخلا نِطفلا ىلع اذن: . . اهتيبتأ 0

 (8)؟اليزنتلا كريرقت ىرت لهفأ مكتقلخ : لوقت « ريرقت لك ىف
 ()؟(الوبتوُفلا ) ذخأتو : مولعلاٌرذت هنأ سرادملا ىلع كادن نم له

 (1:)؟ اليكو َىاوِشْنِد ىضاقب قأت نأ رصمب ءاضقلا كِتنايِص نم مأ

 اهريغ ىلع رهظتن : لودتل 5 بعلملا هلذب ىأ : هب تركذ ال ١
 لالسلا -4_ دحاو لصأ نم ةعامجلا : ليبقلا 7 بلحلا لابقا اينلاعتز
 ءىشلاعضوم وهو « ملعم عمج : ملاعلا_ه لسلا ءاد وه : نيسلا مضي

 رمورك درولل باطخلا : تبلج اولاق 5 هدوجو هيف سانلا نظيب ىذلا
 هلل تلمف : لوقت نأك « عئانصلا نم هعم هتلعف ام كريغل دعت نأ : نملا لال
 معيسقلا رمورك دروللا ناك ل مومذم حيبق رهو ٠ ايقدنتك كتيطعأو <« 185

 ريرقتلك ىف ناكو « نادوسلاو رصم ىف ةماعلاةلاحلا نع الوطم اريرقت ةنس لك

 ءاسييفلا بكن عقاولا هبّذكب ام رصم ىف حالصمالا هوحو نم هسفنل ىعبن

 مدقلا ةرك اهانعم ”زيلكتالا.ةغل. نم ةملك : ا يكل" ربح جول يح
 ىف ايضاق ناك . اشاب لولغز ىحتف دمحاأ وه : ىاوشند ىضاق .١

 « نحسلاو دلحلاو قنشلاب ىاوشند لهأ تبقاع ىتلا ةصوصخملا ةمكحملا

 ناك دقو 3 ةيهاقحلا ةرازول اليكو ةمكاحملا هذه كعب رمورك دروللا هلعمح

 .ةيلغالا ةيئادتبالا رصم ةمكحمل اسيئر



 ىملساو « كلامملا ىف كديعب ىهيِت

 ىلبقتساو

 اهيابن كلوا ا تفأ ةاثنلا راد

 المجُم ٍداشرلا دهع

 هلاثمأ نم فالآلل ملسلا ىف

 هلالهتسا ف روتسدلا نسادم

 هلافقإ ىلإ تَْدُم دي تّلُش

 رمورك دروللا عادو
 ؟ اليعاممإ ٌدهع مأ . ىفابأ

 هرمأب رصم ضرأ ىف مكاح مأ
 هنأ تلا قر اكلام اي

 تدهبشت .دالبلا“ نع تحرم

 ةناهإ عادولا موي انتعسوأ

 اميدعب لماجت نأ كل ادب اله

 هيفطلو سيئرلا بدأ ىلإ رظنا

 ٍديشُم تاكحضُملل بعلم ىف

 سدا رق وع( جلا) دوش

 (1؟ الينلا وسي نوعرف تنأ مأ

 ؟الوثسم الو اًدذبأ ًالئاس ال

 (؟) ؟اليبس بولقلا ىلإ تذختا اله

 اليحر كايعلا كادلا كنأكف

 اليثم ُبِيصُي ال كرمعل بدأ
 (7)؟اليلك] انّثلا كل سيئرلا غاص

 اليبنو أ اَبَذِهُم ٌسيئرلا دجن

 (؛)الوصف تايكبُملا هيف َتلثم

 (ه)اليفطت هب ( ىمعألا) رْدَّصيو

 نم كلم لك ْبقل:::نؤعرف و .4/ انساب لع افنسا ويف ع ::لجافلا دكا
 دهعل ءارزولا نساجم نسيئر ناك « ىمهف اشاب ىفطصم وه : سيئرلا 78
 هحورخ موب اربوالا راد ىف عيدوت ةلفح هل ماقأ ىذلا وهو 4 رمورك دروللا

 « ةمالا ناهأف دروللا بطخ مث « هيلع ىنشثو هعدوب هل بطخو « رصم نم

 ها أربوالا راذ بعلم كبرت .-4 ةلماجملا الو بدالا نم اًئيش عارب ملو
 ميركلا) هبع خيسشلا وه : ىمعإلاو . لماك نيمسح ناطلسلا وه : نيسحلا

 . فكن داكو ةرصن فعض دق ناكو : نامملس



 لا

 هئارظن نم ( ئارمحلا ) رثكت مل
 ىوهلا (سيق ) ةلايخ ُهَلإلا لعج

 هجور ةهزن ٍتنأ ماع لك ىف

 هيِطُم كيلإ تّنح دق ِكاشْغَب
 ةفياما ل اني: نقدر

 ةرح كدويق نم كلب هٌرورسو

 هقلخل نيتنج ِكَعاص هللا

 رايح تالق اه لل ل

 امهيشسسا قى ناتفصلا اعاكف

 (دمحم) ضوح (ٌروفسوبلا) امأكو

 هلام. ىزستلاب :ةقحاش نتاكو

 ىشم ال اهديع ِكَديع نأكو

 : دادغبو ٠ سلدنالاب ةطانرغ ةنيدم ىه : عرتملا 5

 (١)هلاثمأ نم (دادغي) الو « السن

 (؟)هلايخل ةنتِف (ليل ) تلعجو

 هلاب ةحارو « هتجهم ميعنو

 هلاحر ءله قاوشألاو « بوكو

 (©)هلاقع لح موي (فسوي) ٌحارفأ

 (4)هلازغ تالفناب (سيق) ٍرورسك
 هلايعل معنأب نيتفوفحم
 (هزهلالجل ةضور كّريغ رادخا ام

 و ا ا ا اا

 (")هلالجإ ى ّنهو نانجلا .طسو

 (8)هلآو ناذجلا ىف (هط) تارجُح

 (1)هلامجو هرشبب ٌريشبلا اهيف

 ارنا ع

 رعسشلا ىف هلايخ فرص هللا نا : لوقب ء اهب نج ىثلا هنبوبحم ىه ىليلد

 سيق ففشك اهب فغش ىتع - « اهفصو ىف ىنامملا ديجي وهف « ةناتسالا ى

 يعد دش السلا هباغ فسوي خزف اسك" اهل حرفا هنأ“ اا

 نم ليق ام ىلا « هلارغ تالفناب سبق رورسك » : هلوقب ريسشب 5 نحسلا

 هايج اهناكت مضنو اهاقلطت نا اههلاسيف.نبدانّتص:ةلابخ ّى'ةيبظ ئآد نونجملا ,نا

 : ةضورلاو . فتلملا ريثكلا رجشلا: ةلايمخلا .ةنو سانا ع ضعق 4 < ةملع نع

 «هيجوسللا ىشوت# 2« ةحابيد ةيدثشنت : نانتجابيدلا ا قئادحلا نم عمتجا ام

 5 نادخلا : (ءايضيا ).ناتجاسدلاو : + ههجابيد نوسينش نإالق ٠:لاقب
 موي دوروملا نضوبحلا كبري ٠ : دمحم ضوح تا/ دخلا ىف ةماش :٠ لاخلاب

 هتلامق ىا : لارج افهش ياتاوع هيلا يلع :زيدللا رف ةمينو تةمانتلا
 هسا خا ساد هطو 1 ةفرفلا) ىعو ٠ ةرجح عمج : تارحجحلاو . 0

 ئلضص .ئبنلا ءامسأ نم ٠ ريشبلا تاعانشضبأ ا هيلع هللا. ىلبص .ىبنل

 . اضبأ ملسو دب يول



 د

 ىرشلا ثيل ىلع اًنرتجُم بذا ام
 - مكنامْيأ ف ىهو القع لضأب

 دمحأو حيسملاو : نميهملا ىضر

 هلوهسب ىرثلا نم نيئزاهلا

 هنصح + .ق مهودع نيلتاقلا

 هليبس زع َنصحلا نيذخآلا

 - دلي ةحاسب ولو - نيضرعملا
 اهملع ( نع ) ىلع نيئراقلا

 ةعاس (قورف) ىف َلزلَز ُكلملا

 مهفوفكك ممولق ماظتنا الول
 هلوق ىف قداصب سيل غرملاو

 ةريبك ةايحلا مار نإ بعشلاو

 محوري شل كلانا كف

 4 ىوجن نسحلا (قورف) ميإ

 هنايب حاصفلا برعلل تجرخأ

 ()هلابشأ ىلع .ًايدتعم .بلاغلا قف

 هلاهثب اهّدحخأ لواحُي ١ نم

 هلاطبأ نعو: ىدافلا كشيج نع

 هلابج سومر ىلع. نيسئادلا

 هلاتق لبق ريبدتلاو ىأرلاب

 (؟)هلانم رعاذتما ىف وأ اهسلا ّلثم

 هلامو ٌودعلا ٍضَرِع نعبرحلا ىف
 ()هلاجر نيقنملا ةازغلا ىلعو

 هلازلز ىف َداتوألا هل اوناك

 (4) هلالطأ ىف ويلا ىعمد ثرذنل

 ةلاغفبأ أ ةلوق" "ديوي 7 خ

 (ه)هلامآ ىلإ ًامد َرامغلا ضاخ

 ناو وأ ييسورس "مينا هل

 (5)هلاخبو هدجب كيلإ ومسي
 (")هلامك لثَم قرشلا ءىَفَي اَسِبق

 . ثدذحلا نم ةدازتسالل لعف مسا : هيا 6 سانلا فيفل اهحتفو

 مئاه هنا ىأ « هسسفن فيرب « هجوتب نبأ ىردبال هريغ وأ ؛« قيشعلا نم بهاذلاو

 كيلا قمل ا ىنعم و ٠ نبسح نم اهب امل : ةناتسالا ىهو ©« قورف بحب

 : تجرخا لال  هيوبا ةيحان نم ىكرت لصا نم هنا : ©« هلاخبو هدجب
 . هلبق تيبلا ىف مئاهلل ريمضلاو « قورفل باطخلا



 ير

 هيبظل. فامألا . كتموكح : تنجخأ

 هتزجو « هيف روتسدلل . تنكم

 ةيضرك ق1( قيزلفلا ) : كناكف

 ىتي «(بارت ىأ ) لثم تنأ وأ

 يقولو, راسلت وه ىلا دهع

 ىدهلابو « ( مامإلا ) هّنمحي قحلاب
 لوألا َنيثالثلا . نيقاوخلا'. نبا
 ةدحبم ١ ةهؤف ١ نمللا نيلي

 مهليخ كلامملا نم نيئطوملا

 (مهينوناق)و ( مهجتاف) ٍلدع ىف

 مكتيب .طئاخ :ىهف ةفالخلا :امأ

 اهزاحو +: قريشملا تحب“ تّدِخأ

 مهلهجو نيفجرملل اوعمست ال

 اهلاني ةيعلا وأن بيرق عض

 (:)هلابثر نم ديبلا تارفقم ىف

 (؟) هلالج جات َقوف كهجول اجا
 6 رف ا

 (5)هلايسأ .:.ىف ... كلالمألا»!, .ّباحو .

 هاالخ حمسو ىلوأ (دمحمم )

 هاايقتساو )ع روتسدلا رضاح ىف

 (ه)هلامج قوف مالسإلا اولّمج دق

 -: 30 هلابك جوأ كلا نيعفارلا

 (")هلاصوب (ردنكسإ) زفي مل ام

 (0)هلاثم ٌودخ ءافلخلا ىذتحي ام

 هلاؤهأ نع ٌرشحلا نيبُي ىح
 (1)هلاوطو هراصيقب اذقلا مك

 )1١( هلاّهج نم مالسإلا هد

 هلاحمب ورهد نم ىّتفلا عمط و

 0 0 0 ىروبشلا مح من 0 نوناقلا م . ٠ روتسفلاو

 «© ناقاخ عمج _ نيفاوخلا 0ك-1ك“ + بنل

 وه : ردتكسا سأل با ولعلا : جوألا با-كرتلا كولم نم كلم لكل حسأ وهو

 مهينوناقو مهحتاف تل ميظعلا حتافلا ىنودقلملا
 نأ عاطتسبا مالسالا ىف كلم لوأ هنال هب بقل« « حتافلا دمحم

 نافل متل امهلوأ نابقل :
 ةينيطنطسقلا حتفب

 « ىنونانقلا ناميلس ناطلسلل امهيناثو . اهب مورلل ةطلس لك ىلع ىضقيو

 ةسسن « .فيسلا * قرشملا 4 ةيكرتلا ةلودلا نوا'اق عضاو لوأ هنال هب بعت

 . بارطضالا ىف سانلا او معق ويل ةئيسلا رابخالا ىف نوضوخ:



 (")ردقلا ةليئو رهدلأ ديع

 هلابقإ .ىق كيدي نيب . كلملا
 0 1 ىلإ
 هخيرات ىف رحلا تنأو « رح

 ةيرح نم ناطوألا ىلع اضيف

 ةمأ كرابلا امكدهعب تدعس

 هبيلصب هينارصن 2 كيدقَي
 هخيشب نوزحلا ىلع زوردلا ىفو

 ةينمو ةفلطا ةقلتللاب !!ازكام

 ا اودعس ىلا كتاود نودجي

 ةريسب ( نيدشإارلا) دهع تددج

 مهمكح حلاصك ىروشلا ىلع تينُب

 ةرصن ”نميهملا كلب .زعأ / قح
 ف 1 86

 رلحاوب ساسي نأ ةموكحلا رش

 (0)ةلآو < قفلابأ+ اكلَكلُم تذوع

 (5) هلايقأ ىف ٌحمسلا تنأو « حمص

 (2)هلالغأ نم كتفملا امكالكف

 (؛)هلاحلو « ةبقح َكِلاحل تقر

 ئمدنملاو

 (ه)هلاع لوهسلا ىلع. ئوسوملاو
 هلايذأ نم رهطلاب اوكسمتو

 هلاضفأ نمو « ىلوملا ةمحر نم

 هلاونم ىلع اهل (داشرلا) جسن

 هلالقتساو .ىأرلا اي ىعو

 (9) هلاَّدَخ لخاادراوتنم اهيل

 هلامر ٌدادِع ماوقأ كلملا ىف

 هلالبم ( دمحمل )

 هع 1ك ١ 2 و ىي م

 (")هلام نسح هللا نذإب ئرتو هلاخ ساه هرطلشت كلع

 ريب كلملا ١ « فيرششلا ىوبنلا دلوملاب لافتحا ىف تليق » (انبب
 ديرب © كلملا ىأ : رح 92 سماخلا داشر دمحم ةفيلخلل باطخلا : كيدي
 هةفيلخلا نال ؛ هخيرات ىف رحلا تناو . دبتسملا درفلا ةطلسب ديقم ريغ هنأ

 وذ ىأ ©« . رواه لحجر : لاقب 4 حمسسو ٠ ىروتسد ةفيلخ لوأ داشر دمحم

 كنمأو تنأ ىأ: امكالك ذب و 800770 وهو «ليق عمج : لايقإلاو .٠ ءاطعو ةحامس

 ديدح نم فوط وهو ©« نيفلا مهلا لالغألاو , قلطملا : كتفملاو

 رز نصب : نورزحلا بوس رهدلا نم ةهدملا : ةيقحلا بد قدملا ىف لعجب
 شنبلا وهو © لذاخ عمج ٠ 1 177 يا ضرالا نم .ظلغ ام « ءاحلا

 . ةكربلاو نميلا ىهو « ةنميم عمج : نما دبه كرش 3



 يوم
 و

 اهسمش كاب لوق ةفالخلل لق

 ٌءوُطُم كل له ؛ ديحوتلا ةوذج اي
 كلامث برح تنأو «نورقلا تلخ

 ةراتو « نامزلا .مألاب ُكيمري

 ىدهلا رجف ىف تنكام ىلإ ىدوع

 يزهلا نعت طوشرلوتب يذلا دف
 اناهرو نينلا اكرم اوسيلف م

 ةرانج. ىّرت.. :نأ...كديعأ: :ىنإ
 اًقساف ةئارولا كل فرت نأ وأ

 هب ىذخ مث ءدرفلا ”بويث ىضُ

 جوتنم طلسم نيب قرف ال

 ام اومصتعا ىلا ىروشلا ىرأ فإ

 (:)كولدب «تنذآ ال سمألاب
 (09 كيكذُم هلالج لج ُدْشاو

 (©0كيناش مي وأ « كّدض ٍفغي م

 درفلاب
 (4)كيلي (ٌقيتعلاو) « كسوسي َرَمُع

 (ه)كوبذك املاط (دنه نبا) دعب

 كوسبل ذإ مورلا سوقط اوسبل

 (كيردُر) ْئدَي ىف ةيوبابلاك
 (-)كوفأملا مكاحلاك وأ « (َديزيك)

 ا ا ا لا

 كيمري هدادبتساو

8 

 كيلم بوث ريغ ىف .طلَسمو

 كيب مامز وأ «ِكبر ٌلبح ىه

 ١ فعن مل بال كدقوم : كيكذم .-5- سمشلا بورف : كولدلا :

 ملا مل ٠ نشأ قاووهدجملا كلملا كرت ىلا: ريش ل6: .ضفبملا.٠ ءىناشلاو

 دهعل ناك امك « ةمالا هعبابت نم هالوت اقح هلعج ىلا عوسجرلاو ةدحاو

 نم 'ءافلخلا لوا نايفس: ىبأ نب ةئواعم وه: دنه نبا هس نيدشارلا ءافلخلا

 نم ناك « ةيمأ ىنب كوام نم : ديلولا نب ديزي وه : ديزي ل1 ةيمأ ىنب
 قوسفلاو ةراعدلا باحص)

 مف هنلا يضف مهلوق ةسشمؤو 6 اهب زثنأ : درقلا .بويق ىف تال ارسق هيلع

 * بان ممح : باوسسسلاو .:هكاششا رميا ة:نالف



 وي

 (')(كريب) و ( ايبارتب ) انقوبغو رشرِشو (ٌرالِلنَب) نم انَحوُبَمو
 كلذ 3 نم .صلنملا عتضيبلل دليم لابجلا نال ١ ىف

 ؟ كوعلخ اهكلُمو بولقلا نمأ مهيلسف « مهزالاس نم ِكوعاخ

 كلوخام تاو اندلا نس تفك © ةطن كتادح نم نا

 ؟كوناخ مأ « تامرحلا مقا 0 اورق كب ىمحلا نان لات

 كيدفي ْنَم ٌرعو « ريصنلا لق ذإ راصنأل< «كيلإ فاذخلا هو
 كوعاب ةّبجب و نيح مهئامدو" © مهلك كورتشملا

 (؟)كيتفم ال ءرانلا ىتفه ناسلب ىئنحلا نغ نيدئاذلا ءامد اورده

 (م)كوكدملا كرادج فلخ موُبلاك  اًودّرغو « ٌودعلا رس ىلع اوُبٍرش

 (:)كورجه ( هيقيفر)و ( دمحمك ) 2 مهيأ مدع (هَكَم ١ تنك ول

 («)كلولُخ .تاذو ةزين“ لك نم . هتباعنل بوجي ياطلا بكاراي
 (+)كرضيض ع معتلا قافاكا « يهب رف كللتلا ا | ىرمج) تحس

 (")كولسو رهوج نم ىحضلافحت .  ةفحت مث ( ربخلا نرق ) تينأو
 (8) ىكولأ دأآو غ0 امماب ىف 2لهتباو « (ةداعسلا راد) ىلع علطأف

 ١ رالدننو . ىشعلا بارش : فويغلاو . حابمصلا بارش : حوبصلا «

 ىمحلا نع .نيدئاذلا .ب؟ ةناتسسالا ىف ةنكمأ ءاهسأ : كويبو « ايبارتو :
 ىتفأ ىذلا مالسإالا خيسش : رانلا ىتفمو . عفادملا وهو : دئاذ عمج

 نيذلا ىمحلا نايتف دنع : مهدنع -4- خويسشلا ئأ::!ويرش يان مهلاتقب

 لك نم . ةجل عمج : جاجللاو . رحبلا :ىماطلا هت مهئامدو مهلامب كورتشا

 ظشم وتملا نضيبألا رختلا نع كلل ات تاتو منن هل نا نول هذي ..

 رحبلا نع كلذب ىنكي « كولح تاذ ءادوس ةجل لك نمو ىأ : كولج تاذو
 هلصيو « ليندردلا قيضم نم.هلخدت ةرمرم رحب وه : ةرمرم 7 دوسإلا

 وهو 2 ىبهذلا نرقلا وه : ريتلا نرقال  روفسبلا قيضم دوسالا رحملاب

 ةلانيرلا : كوقالاو. ةناعتتالا نع: ةولفسلا ناو تيا .قرفشلللا فورس .



 دبي رايب

 ()كيسن َلوُجع ال « كشن َنابهَر مهتلعج نيح َخيراتلا بذكأ م

 ()كيبتُي همجنب نايبلا نإ ىّمه كمجنل اًبنَذ ىّضرت م
 ع 5 - َُك

 (7)كليضام نم باققحألا ىلع ىتببأ 2 هتاكم ىنغلا لهج نإو  ىملق

 0 رار راط لميتحلا ارغو > ليكمي_ قيفإلا نانوب :ترفط

 (5)كيداو ىَبَر وأ .كئام نويعكع 2 ةيحت (قورف) اي كدهعل ىم
 (ه)كوبحملا اهيشوو «ٍضايرلا بفوف نم حارو ٠ كيلع ادغ مسنلاك وأ

 ()كيطاش هنايْمِع نم لاس وأ  هقيقع كيلع ىرج ليصألا< وأ
 نع رابر تانج يو قعر كل... اعواعل + "ناويلاو ل كانها كلت هر

 الات اعز اس قدعنلا ه4 نم _ قعد ةةيبطلا كيف تغزو دق

 كوسكت اه قوف كلامج اذإف ٠ تلّمأتو « اهّلامج ِكيلع تعلخ
 قفاباقلا ىف: ناجلتلا ” بتالتك ٠ ةمّذاو  نويعلا لدَف ام. هان

 يس رب © 2 و

 كيفب ٍنانجلا روح تحكضتساو ىلبرلا تتفلت ىلاحلا كديج نع
 لن

 | فاططلبهاع نق فاذللا ١ ةكلاوشو ٠ *:قوهلاو: + ةبييعلا سنآال نمنأ نإ

 كيدلا حايص .الول اهرجف نه اهؤاشع نيأ ردن ل اًيلايلو

 ١- باقحالا ب5 كربخب : كيبنب 5 ةضفلاو بهذلا : كيسنلا :

 ب 4 رهدلا وه : ليل ع انام نوتامل ه٠ لبق «.ء ءايحلا مضب ©« بقح عمج

 فوقب اهلاهيبشت , اهرهز : ضايرلا فوف هد ةناتسالا ىه : قورف

 نميلا دورب نه عون ىهو « بايثلا ٠ هنيسحتو بوشلا ةمنمن : ىثولاو ©
 كاوإ ديفاز تا ررطلا لب هل ةيمدشم# ةينقولا بابدلا "نم عون ةبأ وهو
 دعبام وه : ليصالا 5 هيف ةعئصلا رثآ نسح : بوفقلا كلناحلا كبح نم

 !ةليسن لجل (لئامفللا منيت :يهلاخلا بفقلا : ناتقملاو - "ب رغما ىلل صملا
 تسلف 0 ترسن نا ىأآ : سنا ال ىسانا 0 تفدلإلا يمك حشلا ىهو

 ةبيبسشلا ىسن' .



 ا

 فلا ورمل (طيورطف سكنوا

 امنت ماو اولا "قف كلْفممآ

 مهّرايد لابجلا نم بوعشلا تحن

 تروَصَت لاجرلا قالخأ نأ ولف

 ةيف هيشأ كرا نيللا
 ىركلا اومعلال ؛ قاثيملا ىلع اوفلَح

 ًةروص لّجحملا ( ىسنرفلا) اومعُز
 هشفن قي ققسلا» لهن(ولسك0)

 ىوهلا ناطلسل ٌكلولمم ٌرسنلاو

 ىلع تهات. ىلا 'قّلخلا  ةلوداي
 اهباتكو 8 كتبو ىيب

 ىوهلا نع تقطن ىحاللا ىنظ دق

 هل عفري وأ مالسإلا دقني م
8 2 7 

 اوعلطتو ) ةقيقح لايخلا اودر

 ١ سوروط :

 (()كيبأل اهسومر  لابجلا 0

 (؟)كيلهأ ىف تنأو « باحسلا ىف وه

 كوتحن مهقالخأ نم موقلاو

 كيف ًاساسأ اهترخص تيأرل

 ()(كوبت) لوهكوأ « (ٌربْيخ) بابشب

 (54)؟ كورصن له « رصنلا قوذت ىبح

 (ه)اقلام رن واجرشا دا يقم قف

 ()كينبُي هماسح لس ِكاتفو
 كولمملاب سيل ِكَّرسن تدجوو

 ()كومسملا اهيكرب . كاملا نكر
 كيمنُي . امك . :ىيمني . قريشلاو

 (0)كيرطأ ذإ لهجلا َنتم تبكرو

 هاومفز: ىلألا. رفنلا .ىوس ًاسأر

 (؟)كوكش ءارو نم ٌصَحصَح قحلاك

 لوطا“: درتلاو 2< قرشنسلا ايضا ىف ميظع لايصت
 ربيخ ا امتعنتما : امتمصعتساو . امتدعبأ : امتنعمأ ؟ سلمملا

 ب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هازغ « نوصح ةعبس هب ناك ناكم مسا

 ىبنلا تاوزغ نم دورزغ اهيلا تبسسن ماشلاو ةندملا نيب ضرأ : كوبتو

 ةنأ ىلع اوذخأ دق لاتقلا ةوعدب نومئاقلا ناك روما : قاثيملا 5: ابضنا
 ٠ سلا تانس ترباثوب نوبلنان :ىسنرغلا مد ةمذال متت ىتح اولتاقبن نأ

 ديب كن تيبلأ قد كتييماحن ب «:تيبلااذمهىف كاتفد كيري ٠ نويلبان

 نمتلا دلتا عوام راان#ا كومالسيللا وأ نسق رهف زل وك جالا مقلم اساله لامك
 [”ةناقتتك دعب ناب : ققللا نصضخ سفن ءرهظ:. ليلا نتمرا ىثآللا



 ا

 ىرشلا نع .ِةاّبللا ٌدوذ هتيطعأ

 لزت ملو « هْيبناج مّدلاب تمقأو
 ةلولسم ىَبَظ نم ِكَجات وتدقعف

 هيي ااهإ + طق ب قرت جات

 هراغغ دقاعم نم اياحضلا ىرتو

 انام ثفاوعللا لّشْنَص قدازتو

 ةموضهم رقم مد هتازرخ

 نم باخو« هقوقحلا سمتلا بجاولاب
 الو .ءاكاملا فلتين نم ةرشا ال

 ةعانطا لاعقلا قل. ترفخ اذ

 اهماجآ ىف ٍدَسألا عامد اورده

 ةوقلا ١

 رشلاو ٠ دسالا

 : ىبظلا 5 كلذ ىف لثملا هب
 0 مضب « « دهحلا ؟ امهوحنو

 ٠ ءىتلا نع هداذ ردصم :

 برضبو © دوسالا هيف رثكت © تارفنا بناحج ىف ناكم : ى

 ةاميسلاو فعلا دح ىهو ٠ ةبظ عمج

 اهحتف و

 , و 0
 ()كيرش رغب ارح هتاخاف

 هلوقشملا + مدا كلامملا“ ىببت

 (؟)كوبظشم ًانق نم كشرع تللحو
 : “م - ق ا

 (<)كولعصلا ةمهو « فريرش' دهج

 (4)كوبسملا هربت بنئاوج ىلعو

 (ه)كونلا حايرلا ٍفْضَ ىف رخصاك 2 © < . ٠
7 

 دوهجو

 بلط

 هناوعأ

 كوهنم دهجم» بعش
 قوقحلا

 ()كوسمل 2 مهّفكأب
 مالفرق نمت اذ : هلولصأ

 (م)كيمحت انقل

 كورتم بجاوب

 م 7 .

 ةعراش دسالاو

 ىثنأ ةابللاو . هلع هعفد

 دب ةيقبثلا لبق . - ةفاطلا :

 ناكو « ةرافغ هتدحاو « ميظع رجش : راغلاو .٠ دامعنالا عضاوم : دقاعملا

 نيرصتنملا مهلاطبال ليلاكأ هنم نو رفضب اضيأ نامورلاو نومدقالا قيرغالا
 ىف غرفملا بوذملا : كوبسملا . بورضملا ريغ بهذلا : ربتلاو . بورحلا ىف
 :٠ كونلاو ٠ هدا حابرلا فصعو اديدش توصلا : ”بخصلا هل بلا اعلا

 7 دولاب دينا ةرفلا ١141 ورفلا ل 7ك ءابقنللا هو« ءاكول حمج
 : هنا وعأو نيدلا ير يح اطال راب دب ربو م ةرقنال باطخلاو

 كلوا ىنتأ « كوقرحأ : كواصأو .ةعرسم هيلا تبهذ : لاتقلا ىلا ترفن
 قالخأب قلختب ناو :ء اننل باستالا 1 1 نأ : صصلتلاو .٠ ناوعالا

 اذا : ثبخلا ىف نالف كتفو . ىششطب ىأ: كتف ردصم : كوتفلاو . صوصللا

 « ميجلا حتفب مجأ اهعمج « فتلملا ريثكلا رجشلا : ةمحألا / هيف غلاب
 ةيعرش ئوتف ىلا ريشي وهو . تيبلا ىف دراولا وهو « ماجآ عمجلا عمجو

 للحت « لوضانإلا ىف نيحتافلا رمأ لوأىف اهتعاذا دق ةناتسالا اوك تناك

 . مهلاتق اهب



 ا
34 

 اهلك  نئادملا .ىف 15 نسخلا

 ةيتف كيلاللظ ىف ًاموي ١ ُثمدان
 8 8 م

 ( قلج) ةبابغع .؛ انادي )فوستي
0 7 7 0 

 ىذأ ذأ 0 تثدحا ام هللات

 اهضرع عنميو ىمحي ىتلا ٍتنأ
 ايروس كم نإف ؛ كولهجي نإ

 العلاو ١ زيجانملا ىلإ :نيقياملاو

 دجاس فليح  ءايقب كال3 كراع
8 2 0 0 

 كمي نا لمؤن م

# _ - ٠ 

 ةريج كرابملا لينلا 2 ىف كل

 اهؤاقب

 كيف ىلعمو اظل هثدجإو

 ()كولم لالج ىف كئالملا اي

 ()كيدفي قلجب داكي ىتح

 كوني َعارُب وأ « ىِعارت ىتح
 كولبصلا رجتعو «فيوشلا فايس
 (م)كوبأ مثلا ةيفلا» لجأ

 كولهأ ىدنلاو مراكملا َهْلَب

 « كوني ١ و سرادمو ؟ :لرسئانكو

 ءلوبشملا . املا. ىّدص لت ئج

 نورِدمتي وأ كولسغ مهعمدب

 ةناتسآلا لزعو ةرقنأ ليلكت
 و

 كينهَي :لقو( ًةرقنأ ) دان مق

 : تياث نب نابسح "ب هيف هلغ ىأ: همسوف نسحلا ىف همساو ن١

 . ناسسغ كولم مه : قلج ةباصمععو . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رعامش
 قشمد ىه * قل>و

 مالا مهتمدان هباصع در هلل

 ممههيبأ ربق لوح ةنفج دالوأ

 مهيلع صيربلا درو نم نوقسي

 مهباسحأهمدرك , هوحولا ضيب

 مسمهبالك رهت ام ىتح نوشغب

 * نانبل لبج : قلبالا (؟)

 لوألا نامزلا ىف قلجب اموي

 لضفملا مسيركلا ةيرام نبا ربق
 لسلسلا قيحرلاب قفصي ىدرب
 لوألا زارطلا نه 2 فونالا مش

 لسبقملا داوسلا نع نولآسال



 ب

 اصلا ىف اًديصناكو « كابشلات تك

 ةينه  حاليلا كلئابح تعّدخ

 ىتفلل ةبيبشلا مايأ نود له

 و 2
 قّتعتو ءابظلا نه قرتست ام

 2 ف 6
 قلعت 9 ةلابح لك مويلاو

 5 1 1 و 5

 ؟قدحي سذأو « هب .طيحي وفص

 تورس ةبكن

 وف و 5

 143 كلانلل ' ىف هلرنأ بر اي

 ديحاآ ثكش ]و هةقرفأ تنش 04 نإ

 نكي مل كلدع نإ «َكِلدعب مكحاو

# ١ 

 ةقيرغ ريسكلا اهبناجب ىذه

 3 ُك 2 عع

 مهفونأ فتح دسالا تام « توريب

 اعيرخلا ل عقال هك وعم
 42 م 3 8

 ديقم وهو ثيللا ديصي لك

 ىرقلل ةفينملا مّيِخلا برضم اي
 ًاعضوم لبانقلل ًاموي تنك ام

 هَسنأو ٠ ليزنلا حاراي. *:توريب

 كوفسملا مدلا ىف كمكح مكحلاو

 كولمملاب كاوسل نكي مل وه

 كوكشلا الو < هتك ىرتمملاب

 ؟ كوردملا ْئطاشلا برض ترّدق

 (1): كوك ه رخاوب نم ُمَعْنَأ ناكلف

* 

 كومحي لو « اين اورهشي م
 «كوربط» ىلع اولتك مهتيل اي

2 

 . مْغيضلا ديص زعيو

 ©]دل يرض .ىلألا محملا لصنأ ام
 كوبسم دجسع نم انآ ولو
 كولسأ ال لع نامزلا ىضع

 ا اولا ام ل نوال برش يأ ا ع

 : ةفايضلا * ىرقلا ا ١ لابتستتلاو بردت ا 4 هروخلاب

 0100 أذ |

 . نى. يغتسل ا يانج

 م ا 7 77-0770 7 0 زةز ز 1



 2 ايل

 مكنيب ىذلا نيأو

 هلقن نم سرغال دب الو

 نيسراغلا دي
1 

 ريرحلا دودك اورُم ككلوأ

< 
 ندححجت اللف

 ؟ نلخلا ٌمُعِن قحلا ةياغ ىلع
 نطق نم وأ : دّهعت نم ىلإ

 فرثعا كدي ىف ىَّجلا اذهو

 (')فلتلا هيفو ٌعافْتلا اهاجش

 (*ءادفلا دبع

 قلخأا ةبحالابف « ثباتعلا امأ 200 و

 هيسحو ؛ لجأ ن

 5 قلهف ع كلا ىناندأ دعبلا

 ل

 كد 0 بخأ نعاي

32 

 ىعارضو ىبلذ كيسح واج ىف

2 

 و 03 ا

 هنوصأ لازأ الو. بابشلا ”ىلخ

 خف 0 ١
 ٍقفوم ريغ مويلا تركدا : ىللق

 هدهعو بابشلا ئزكذ نفتقفخن

 نم مويلاو . ىّوجلا قرح نم تبذ مك

 ١ عفنلا : عافنلا *

00 

 قدصيو بانعلاب حلصي بحلاو

 قشومو ناجم. ةلزمز رايق: ىف
 ؟ !قفرتو نيلت مأ رفنتو وسقت

 ! قيلأ كنسح واجب كاذف «فطعاف

 (”)قلخت ال َقَكَوَم « فولا نو

 )قيوم قطو لاح هب ىلاح

 قفوم بابشلا عم تنأ ماي

 قفخت ىركذ لكل ! كيلع ىهل

 و 1
 قرحتت ةرسحو هيلع يفسأ

 « ةلئاه ةحبض ترشن مون ةديصقلاهذهل ناك دمر

 «بابّسشلاىركذاهيف قطنت ىثلا تايبالا كلت نم اهمظعم تدمث سا ايلغلو
 ةنضراعم ةديصقلا هذه تملظن دقل و « رعاش اهلثم ىلا قفو املق ىتلاو

 . اشاب ىربص ليعامسا موحرملل اهبور نم ىرخأل

 كدي راع فلا
 . ىمل

 "لامن

 : ءىشلا قيلخ ا

 ١  - 09باتاقش وك 2,9١



 د وود

 ظوظحلا ىرهوجلا تخآ اذإ

 ى لحي مل هنع تضرعأ نإو

 امإ ٠ مكتايل هللا قعر

 اهحنج نم ردبلا علط دقل

 نونفلاب اهيشاوح مترا

 ؟نونفلا ناكم ام : اولأست نإف

 قضم «ايق (نينلرم ,١) .ةكيرأ

 ظاكع ىف (ةدعاسنبا) ُدوعو

 ىتف ,الإ هيف َنَيقري . الف
 نيرضاملا  هقيكح .: ملم

 عع

 ٍلاضنلا ىف مكالب اندمح

 نيقباسلل لضفلا ىسن نمو
 ءانبلا حالص مهيلإ سيلأ

 0 ع

 ملخ ىذل نونذات لهف
2 2 
 ءاوللا برو « (ٌءاوللا ) نياف

 . ىرافسلا : هئارخلا ٠" ريظنلا عطقنملا ٌؤلؤللا : ميتيلا-١

 نايعش بفصتنم : فصتنملا با'ب : ديجلاو ىلعلا .: الها فرشلا بتاع

 ()تبسلا ىف هل حيلاب نفك

 (؟)فزخلا ريغ دئارخلا ٍنويع

 (0فّضتنملا ةليل' هدنع تلت

 فكي نأ اهيحبم لف امفأو

 فرط ليمج نف لك نمف
 (؟)فرشلا اذه قوف يفرش مكف

 مفلسب فب (ريسنكبش ) نكرعو
 لات زا مرططلا لايم اقإ
 فرصنا غوبنلا تاجرد ىلإ

 ()فطتلا نيرباغلا ىف عيستو

#* 

 تلسلا رني انديدج نمأو

 فرع ايف لضفلا فرع امف

 ١ فرئللو اين نابألا ان"اذإ

 نفك ركاب ألا“ وتب

 (0)؟ فرشلا لاثم « بابشلا مامإ

 ىأ : ةدعاس نبا دوع ه حرسملا انهوهو « ىلاعلا عضوملا : ايناث فرشلاو
 : نيرعباغلا 1 ةيلهاجلا ءابطخ بطخا وهو ؛ ةدعاند اقل نيل ريدم
 :ءاوللا بر ال .  لسنلا لصأ ىهو « ةفطن عمج : فظنلاو ٠ نيتآلا

 ءاوللا ةدد رج بحاض لماك اشاب ىفطصم موحرملا



 ارهاظأ ا ةةلعادر بقال

 لاو مولظملا نع عفداو

 5 نا ديللا لكن

 (1)عّيبلا قى صقره ءادرك

 عقد" نم غلبأ ”مورحم
 (؟)عقو وأ كلان دولاب

 وع 0
 - ص -

 عستم ؛ بساحت وأ بت

 (* :ةفاحصلا

 ةيآ ىضم نامز لكل
 دابعلا ضبنو « دالبلا ُناسل

 هدا "قا للا رسما ريسب

 تمأ 2 لع ىثمتو

 اذإ اريض :2 للملا ةيحايف

 ريظلا بأ ”لطلا "نإ

 ريمضلا ىحاون ى اهنكلو

 فافكلاب اوعنتقاو . دصقلا اوذخ

 هلان نمف « غوبنلا اومورو
 و

 فقزرلا امو
 -. وى

 ةفرح بِشتجم

 © نع #6 0و

 (©)فّنجلا ُبرحو « قوقحلا ف هكو
 4في قرم ملعلا اذإ

 !فيلألا .ًطخي ال ْنَم ةريثك
 فلمخاو مكب اهيف قزرلا ابن

 فورتلا ٌريغو : ءارثلا ريغو « ر

 فنتكي مل مؤللاب وه اذإ

 (ه)فرسلا اهّلغي لوضفلا اولخو
 نشا لأ ليلا نها وت

 فرتحملا رجبم م .ًظحلا اذإ

 ةنالف ىف نالف عقو 1 . ىراصنللديعتم ىهو , ةعيب عمج : عيبلا ١

 « مهتملك عمجت ةباقن ةيبرعلا فحصلاباحصا فلأ (دمي) ٠ هباعو هبس

 ... تفيحلا : فدحلا تا اهئافنات لافتخالالق' ةديشقلا اةاله:كببقلا دقو
 ةجاحلا نع ةدئازلا لاملا تالضف : لوضفلا -ه مالظلا : فدسلا -4-
 ٠ اهيلع ىتا : اهلوقب فرسلا اهلاغو



 (*) قءا رب

 اهئاضمقل تنب رصم

 انهيلو ع اهئهيلف

 دلايب تاع و

 رذنه .ةريسب اوراس

 اضقلا مايأ تنأكو
 ءى.و 6# وع 2

 : صقرم مربملل لق

 لاب كامر كاضقلا اذه

 2... هللا ؛ةايشقا هلع

 درشلا 'ةاياسنلل دع

 عِش هفلاحت 2 نلو
 (1)عجه نم هيث دقف « ن

 عزجلا هب ْمِلُي نأ لز
 عّجر "مّكف نامزلا بهذ

 عفن نم قفوملا نإ

 عفترا يدلا ىلع انكر

 جتجماو, نضجت .... هبو
 ()علطضا هب ءاضقلا نأ

 مشيا وأ نيندي .ام
 عرولا ىف ةفينح ىبأو

 0 عديم
 (©)عّبطلا نم نلا تنأ

 عزن ىرسيلابو « ىنمُي

 عّبتم ٠ ةموكحلا لَك
 علو يقاتشم ٌدوَع ةف

«- 

 هأرب مث 4 ةاماحملاب لاغتشإلا نم انيح ىمهف صق رم ذاتسالا مرح د

 ةاماحملا ىلا هتدوعب لفتحاف « هيلا تبزع ىتلا ةمهتلا كلت نم ءاضقلا

 . ةديصقلا هذه هيف تيقلأ الافتحا

 ...عونلا ع وجيهلا ١]

 + بيملاو نيشلا : غلطلا 29

 . ىوق : علطضا  ؟



 سس ف دق ندع

 ؟عبسلا علطي وأ . نفاس بقت ىع-صيرحلات نكنإو-_ىردتتسسلف

 عّلَهلا و فوخلا اهيف: فصاوعلانم ةمباه . انالسلا ساد وبدت تيبلو

 ؟ عَضَت ىمو 1 ايفر طم ل -اًدهتجم كلاس نازك ردت تن
 عّبتم - كادرأ نإو  ليلدلا“ نأ . :ىوساليلدلا-رمأ' نم كلمت تسلو

 عيشلي ءارحص ىلع بارس اَّلِإ تعد نإو « تّمْظَأ اذإ ةاشلا اني

 ( ذل

 عنقلا ةيتففلا ٌموريالام ْمورَت 2تّحّمط مه (ٍنيْنَسَح) نم تربكأ
 عقدنتف ٠ نيس 00 ايف © اهعفدت سفنلا اّلِإ ةلوطبلا امو

 اوعَجر مأدمحلاتابّتجىلع اوحاط اولصو اذإ لهأ اهل ىلابُي الو
 عّرَملا هل قّلْخُي م ثيللا كنأب تابلع ذل ةيبلا 3/12 قرشلا ةلاَحَر
 (1)؟ عستيو «ءىراسلا ىلع قضي رفق مو © ويطل ودل تن ل يلق, اذا

 (؟)؟ عّبَط الو ثّبخال َمدآ دهع نم 2 مهترطينك مماوقأب ترم لهو
 كر امل يثوءالقلا لع .اودجس املا ين بيج نمو
 'عخا ولمتحلاثاولصلا مهبل تلقتناو  مالسإلا مهل ىدتها فيك

 ميتسب ل ءايح نم ْبّذت الف هٌعِضوم تننأ ءانث ٌرصم َكترَج
 (0)عّدّولاو شيرلا كيلع ءكولملا نم اكلم انتج ىراحصلا كتّزج ولو

 سندلاو 0 بيعلاو 3 نسيننشلا عبطلا دنييع ١ ةننشلا 8 ةزافملا ٠ ودلا د

 ٠ ايقيرفا طساوأ ىف ةمظعلا ناونع : عدولاو شيرلا ؟-



 2 ع
 هل ثناملربلا دعب نودعت اذام

 ا 'ه 1 2
 مجل هلوط ىف مكل سيل ريبلا

.2 

 ؟ هب: نوقحلت يكاسع نوضهنت له

 ع ف ع
 ةقرضتب ١ ,عاس مكنبجعي ال

 -ءم

 تشين امو كيو 2 لآ

8 

 دغل ' ميؤيل 4 0 بابشلا ْنِإ

 3 بألا رب منعني 31

 اوغلب ىذلا ةاحلا مكدبجعي ال

 انسَح نإو ايندلا ىف َلاملاو هاجلا ام
 2 ود

 اوفلتاف ء دجملا لايشب ,كيلع

 .٠ 3 « ج 8.

 لمع قو دج ىف ربصلا اوليْجَأو
 ريب م

 بدأ ىو « لع ىف '”تْغَبن نإو
 - 5 35 ري

 ىلع موقي ال موق ناينب لكو
8 

 هكلام ىف رح ةكم فيرش

 ٍمَّبُش نم ءارحصلا نم ةايحلا ىف مك
7 3-2 

 ردق امهيف يبس لك ةءارو

 اوعلطضا ١

 رحبلا ةوقو « ربلا ةوق اهب
 : عرش 5 ٠ ضوع الب ةبطعلا

 : عرشلا "لامه اوضهن ىأ :
 لكلا ىلعءعزحجلا قالطا نم « نفسلا انه اهب

 (1)؟ اوعلطضا ةلودلاب ”مكٌرايخ اذإ
 )عرش هضرع ىف مكل سبيل رحبلاو

 عجطضُم ريسلا لهأ قحلي سيلف

 عطتقي نيح فيفخ صقيلا نإ
 و عع 5
 عبضلا دهشت م ام نئاغضلا هنم

 ؟عّيشلا وب ازحألا فيجلا ىلع هيف
 عرولا حصانلا هيف كلاسمللو

 اوعنص ىذلا َريغ مكعنص نوكي

 اوعمج ىذلا َلاملاو « ةيالولا نم

 (؟) ّجترت 5 7 ىراوع الإ

 اوعمتجا هلاثمت ىلعو « هلايِح

 عجبا عفني ال ام عفني ربصلاف

 عْنص ةسان رضع تاعانص قو

 ار ا مرسلا ناعم

 ؟اوعفتناةيّرحلاب ٌموقلا ىرت لهف

 (4)عّرش ىنفلا ةاجافُم ىف امهاتلك

 عدي ا ام دسلا ملعتال

 دارب : 86 : ا
 ىهو « ةيراع عمج : ىراوعلا ل5.
 . ءاوسىأ



 دع لا

 تارجفم ويعلو كاره

 روح ضرألا قوف نه ء كُدِِغو
 دزوزال نم ةجل َكاوَح
 ودغيو ىراجلا اهنْيَجل حوري

 [راعاتم .انبلا نم انه نع
 اعاعش هب ٌةايحلا تراخت

 اعانق الو باقن ال « سناوأ

 اعاذعراو افلح هلا لات

 (؟)اعاقو ًاماكآ سودرفلا ىلع

 (*قرشلا ةلاحر

 عنتمم مادقإلا ىلع سيلف « ٌمِدقُأ

 هبئاجع نم ,موي لك ى سانلل
 اهفّلخي ريطلا نأ مهولا ىف ناك له

 اكن نتن" ل يقارن هو

 امو « ءامسلا ىف مهاد َباَقْعْلا ايعأ
 0 ص :

 لطب مكَرْصَع : رصمب بابشلل لق
 ىجِحو ةَمِه هيف كلامملا َسأ

 ماملا نوسييف ىه ٠ : نويعلأ هع 1

 ماكالاو . ةضفلا

 . ماكآلاو لابحلا

 اهنا
 اهنع تح رغنا ةبنئمطم ةلهس ضرأ: عاقلاو - لداتلا :٠

 (©)عّتصلاٌعِرابلاوهف « دجملاهب عنصاو
 عمد رطاخ ىف رمال نكي م م

 ؟عرتل* لصلا قابل ءاملا لع
 ؟ عّبَت اهل نابلس ٌدونُج ء نج
 («)اوعرفامو « ئربكلا ةّيقلا نم اومار

 عَلَو هل مادقإ مياغ لكب

 عدخلا الو «َسأ اهل تاهردلا ال

 اوعرب اذإ اًئيش مهسخبي سيلو

 : نيحللاو .. ةنجللا ىا :

 يربح راع « ايبيل ءارحصىف ةقاش لا ةلحر دعب (د)

 ظ نشأ فلاو ةوافحلاب دالبلا هتلباق داعاملف « ءاديبلا لق لهاجم نع سانلل
 ةديصقلا هذه هيف تيقلا امخف الافتحا موقلا هب لفتحاو
 .ةدعص : لبجلا عرف 4 . قذاحلا

 : عنصلا هن الا 11



 يتلا .ىلإ ' ءىسأ اذإ..نوعراصلا
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 ىلألا الو ٠ نوزجاعلا نولهاجلا ال

 ىرشلا ىلغ َريغأ اذإ نورئازلاو

 اضلنيلا تدويفلا ؛ بصح فا نوبثع

 قورف عادو

 اعابتما انف ة ريحا دلت

 إف ٠ ىنعمجت مايألا ىسع
 بولق اهل دالبلا تيل الأ
 ىتَب عب ( قورف) ىدل تلو
 قاكم  تنيلغ ولا + “لاو انآ

 قارثلاو ”نلغارقلا قر 0

 ىلايللا كلت نع َبلقلا تلاس

 اينببغ ترم لب لكلا لاقف

 ( يسيع) ثارتو (دمحم) ٌرادأ

 موق كيف بصعتلا ذبن لهف
 هيدجسم نصح َنمحرلا ىرأ

 ًانكر جوجحملا هتيبل تنكف

 ا! (نللا ةنج اعادز
 اعاّيجاو ًاقارتفا ٌشيعلا ىرأ

 (؟)اعايتلا رطفنت - سانلل امك -
 (؟)اعار ٌةادغ قارفلا لعف امو

 تدلل ران نينو «تورؤلا)

 (؛)اعارّملا توح ايداع املف

 ()؟اعاس نك مأ ايلا نكأ
 اهنأزا ”"اهازكاقل ٠ قاف

 (ه)اعاشم امهنيب ٍكايِضَر دقل
 ؟ اعازنلا مهنيب لهجلا دمعت

/ 
 اقادغتما هدم ياخ *لوطأتب

 («)اعاطس ىصقألا هتيبل تنكو
 صلا ةوق : دلجلاو . هرمهظاو دلجلا فلكت : دلجت ١#

 .«كرسضلا وا+ييلاءومبلقلا قارتجا: عايتلالاو .٠ قبشنن .: رطغنن (ب
 : بضاوقلا 5 عرفا: عار . نزحلادشأ : ثبلاو ةناتسالا : قورف لال

 نم ىهو ©« ةيلاع عمج : ىلاوعلاو ٠ بضاق : اهدرفم , ةعطاقلا فويسلا

 تحت هنم لخد ام وأ « نانسلا ىلب ىذلا هفصن وأ « هسأر ىلعأ حمرلا

 ةفاس عمج : عاسلا 0 . ةئلغ ىلا نائسلا

 . موسقملا ريغ كرتشملا: ( اهمضو ميملا حتفب ) عاشملا 1
 . تيبلا دومع : عاطسلا



 - ١ قو“ مدس

. 58 4 
 اهييقرو اهينهك نه ىرقملا اوزمم

 وع 2 هع 7

 7 ا 0 ع

 هنيد رماوأ ىف حبصيو ىيسمي

 ًالهاج ةباينلل ٌرّسخا : متلق ول
 2 2 ل

 ةبصع ةلاف « هل لاجرلا ٌركذ

 اولَثرو « هيلع اومئرق مكوابأ

 تمور رجاحم نع تفلت ىج
7 2 2 

 الئاز هلأو 34 قولخلمل اعدو

 - قف ع

 هلالظ تحت ٌروتسدلا اوئيفتو
 ءور

 مكنيب اقام رع ايناس
 3 ع ريا

 اذ نينسأ نأ رلا دقو ناك ادن

 ةريثك/ . نفوفصلاب انعتأ . .اذإف
 و > 0 3

 دجت ملو « باهي ًاحالصإ قلت م
8 

 هلابقإ نم ٌريخلا انوجر .ظَح
 و

 اهتاجرد .تكبه ةبايثلا - راد

 ةهاهفلاو ىعلا ىف لثملا هب برضي ىبرع : لقأب - ١
 : هرفكو ٠ قسفلاب ٠ ةعمتجم ةمالا : ةلتكلاب دارملا ٠."5" رفكلا ىلا هبسن

 ىرقلا باصعأ هللا ٌرْمعل - متنأ

 ارك“ نكره ماقبل

 ارصبتسم مكب هايند رومأو

 (اظلريت . قاب ةباطغلل لآ

 ()ارفكو ': نرخ فو ٠ نهنم
 اروزم لافتا خيرات نسلاب

 ارَصْيق بكاوملا ف (ىنارع) ىأرف
 ىرقهملا روصعلا ِمَظ ىف كتراو

 ارضنأو ضايّرلا نم شَمَأ اًفنك

 ارَجْتَمو « نسوفنلل ايند ٌرَّجَمو

 اًرمضُم ةسايسلا عّدخخ نم ناك ام

 ارتلكنإ اهدونج ةءارو ىرنو

 ارسكَي نل ٍدحاو تا انئج

 ين مطللا دخلا . كاقلي

 (ء)ارثلم ايعأ ناك ام ةلتك ص

 ايها نيس بيف وق املا كرا

 ()ارّذلاو بئاوذلا جّردلا ىف قّريلف

 يضر : ةكييف هساويب ف

 ىف رصم ىلا مهق ناكو « زيلجنألاءارزولا دحأ وهمه : رئلم دروللاو
 دالبلا مهتعطاقف , اهلاماو اهبئاغراوضقتيل 14. ةئس هموق نم ةعامج
 كاذَذا اهقح نع عافدلا ىف هتلكو تناكىذلا ىرصملا دفولا ىلع مهتلاحاو
 . مهؤافكاو موقلا ةيلع : ارذلاو بئاوذلاب دارملا 5



 هعوبتي -> لغتنا : خرييمطانلا -ق

 اهّريمَت ضاف ناقرفلا نم نيع

 ىعلطم َكَقفأ سيل نأ ىنرض ام

 مل « َكيلإ نايبلا لكو ىذلاو ال

 اقتيم هسف حالصإلا ىرج امل

 يللا 1017 و ا ار

 اهّلحأف ع« ىدهلا ٌةقوْرَأب امسو

 هل تجرفناف © تانقلعشلا لإ ىفمو

 ًاكلاموا « .ىفاشلا اًندط نوح

 هين نىبسلا ١ لقنت كنا ذي

 اًيناجمو الهانم هيف ملعلا

* 

 مكثيدح راس 4 رومعملا ةيتف اي

 0 و 7

 0 ع

 ا 3 فوفصلا يجر تمدقتو

+ 

 نييمطافلا دح ١

 ة رصحبتلا ىف لثملا
 ةيبرعلا ةغللا : ىحصفلاو . رطملا

 رورسلا : ةربحلاو . ةننلملا

 رمزلا عمجم : ةباثملاو
 رعزالا ٠ رومعملا |الذ

 موللعلا ى

 العطاس ©

 عازنلا دو

* 

* 

 (١)ارجفتم مدجك لونملألا بذع

 (؟)ارّدحتو ىَرَج ىحصفلا نم ًايحو

 ىّرسلا تملعت هبكارك ىلعو
 امتع انابيلا تابافنرح أ

 (م)اًرشبُم ديزملاب ةفينحلا مساب
 (4)] كدملا (نشعساو ء لصعلا اهو

 ىرثلا لصأ ىف ىهو « يشل عرف

 (ة)ارثوك َكرابملا قرانكلا لعج
 (9)ئرقلا ”نؤغبي عازتلا هل نقي

* 

 ل 0 6

 ()ارجنَعَو باكرلا هاوفاي" اذن

 اروحمو دالبلا ةرئادل نس

 معو رم

 (ه)ارصعم تبشو « اًلفط 1 نيني

 ارفظم اولا اهدب ىف (كردتاج)

32 

 برَضُم ناك دقو © بلاط نئبآ نب ىلعنينمؤملا ريما :

 ناك قفا: حالا
 - هةفتميلا تالا

 قففععلا تهت

 ىرقلاو داصقلا“

 رصعملاو ©« ةلفط ىأ:

 :اليحلاو : نآرقلا:

 : ةراثملا 4:79 ةعبرشلا.

 مارحلا هحسلا :

 0 لا

 : ةكردملا داتفلا :



 (")رمهزألا

2 ٍ- 0 0 1 

 ارهزالا ىحو ايندلا 2 َق مث

 ه0 و -ٍ

 هتلصف نإ  ردلا ناكم لعجاو

 انس | نيدجسملا دعب هركذاو

 كملأ قح ٍضقاو « الم عشخاو

 ةلالخ ةلرللا كم لب ال

 مهبانج هيف ناك بفواخملا نمز

 رخاز ةعيرشلا ىف رحب لك نم

 ةنوتفم ةباصع ٌرذح ٌذْحَنال

 اوركنا عماجملا ىف اوعاطتسا ولو

 ِهِمدَهو ميدقلا ف ضام لك نب

 هر قادما .ةرامسلا .لأو

 هرادج َنورقلا ىلا ناي اذ

 هروث «قراشملا سبي ىلع ىشمو
 ف

 6 .« بت ى.

 و -2_-

 ارينلا ءامسلا زرخ  هحدم ىف

 (١)اربكم ةئالثلا هللا دجاسم
 عع مى

 ارحبأ اوجامو ءارْهز هب اوعلط

 !ريلظم مخفأو 3 ًاناطلس ماو

 هيي ع هاي ءدع
 (؟)ارذلا مهلظ ناكو « نامآلا م

 ا ل 5 0-7 ور ووو

 ارفنضغ مظعلا قلخلا هكيريو

ِ 

 ارمع وأ مهئابآ نم تام نم
3 

 ارصق ةيانبل مدقت اذإو
 (؟)ارثرثم نايبلاو ٠ ارزن لعلاو سال يث 0 ٠

 وع. ل“ يطا 2

 ارصعالاو هنكر يىلايللا ىوطو
 3 دي 18 1

 ارمحالاو اهجل ضيبأ َءاضأو
 ه7
 ١ و .

 (4)ارعشُم عشمو 4 ِكسن نع دوديو

 ُْى هيف ءدلاو في رشلا رهزالا حالص|ةيبسانمب ةديصقلا هذه تليق (ديي)

 اهلملا : ارذلا "ل ٠ ىصقالا دجسملاومارحلا دجسملا ١. نادحسملا :

 . ةدابعلا : كسنلا 4 . اطلخملا: رثرسشملاو ٠ ليلقلا : رزنلا -'"
 . جحلا كسانم نم عضوم : رعشملاو



 هج ا

 ثاقرشاو نويغلا قشله وجو تدسح

 اهْوَص ىف مهفكأ كيلع ترثك
 ؟ايتانساان (قجنلا) نوملغي ول

 ةعاب كئاللاو «ضرعي ٌليربج

 ركسعم دنع كانه نيدهاجمو

 اهضايح نيب ٍناطوألل نيفوُم
 لغولا ىف ةيبألا نيد ىلع يع

 اودوعو « بفويسلا ةبحاصم اوف
 اهوحن يعئاذقلا تحت نم نوشع

 هنيع قوفو «٠ ىرابلا نيعأ ف

 امنأك ع« ٍداَّشلا نوميم لك نم

 ةحارج هلع 160+ نالط

 اماطو « نوفجلا بادهأب تَدِمض

 درب 2 نوحّسمتي  هداوع
 هّلايح هلإلا رون نم .ٌُداكتو

 رهزأ مراكألا ىف جلبأ لك نم

 رِطمملا مامغلا ٌّمَطِق اهنأكف

 رهوجلا عيب قوسلا ف ىصحلا عيب
 ؟ ىرتشملا باوثلا ىف مواسملا َنيَأ

 ركسعم فلَأ نيب ٍةباهملا نمو

 (')رثوكلا نيبو ابل نوحمسي ال

 ()رّذْني ملام نّرِقلا نونعطي ال

 (م)رجشتملا انقلاب لقاعملا .ّدخأ

 رطمملا ريعسلا نع َنولأسي ال

 (ةارَدْيَح مد وأ «هيف ردب لهأ مد

 رفنضغ لك بلق ىف ةحارجو
 (9) نقلا ةايبلا قارا تدنك

 (5)رهطألا مِطحلاب حسم دفولاك

 (رمحألا لالهلا) ءانثَأ ضيبت

 .هنيبو اهلين ضايح نيب اوريخول اهنماليدب رثوكلاب نوحمسي ال ىأ ١
 : رجحسشتملاو « حامرلا : انقلا سا ريظنلاو ءفكلا ٠ نريفقلا 5

 ىبا نب ىلع مامالا باقلأ نم بقلو« دسالا : رديحلا 5 . كبتشملا

 نم وهو « رماض عمج : رمضلا ه- حرجلا ةباصع : دامضلاو . بلاط
 رغسث وهو « فرع عمج : فارعألاو. قيقدلا محللا ليلقلا ليخلا

 ٠ مكلا طل صأ : ندرلا كين مدع سرغلا قنع



 صقل ا

 هرونملا لئامخ لا نم عمشلا َبلاوج

 ()ءرتاعلل ضايرلا نما نبا ريذاللا "فكان

 هررزم ىتبلا ىلع اهُبويج ةدودشم

 هرّطقملا لسعلا 5 اد وطال

 ()هّرب دهشلا نمي.هبف لاق فلآ . لكو

 (م)هرودألا لالخ تساج“ هب تاج اذإ ىح

 رسل دل كك لل "< عفت
 2 ف -

 هيمرشعلا ٠ اةيانط قع ةضنلا تااوكربن

 هرهز تراعتما و ةلقب نم تضرتقا م

 00 هةر د نيل" ىلإ

 رهألا لالهلا ليبس ىف

 رطنسو «نيشلجللا بازثا بلكاو .. نيكو و" وايقلا ىف اللف"/ لير
 رسومل ءاخرلا ىف اديزم بلطاو 2 ىغلا ههرك لع ريقفلل لس
 رصنيو نلالهلا مَمُأ ىلع خفي رش لالهلا لَعَج ىذلا 0

 راطبشيللا كلذ ىف مم دعقاو ل دنج واجيهلا ىف لؤتو
0 5 ٠ 5 

 ا ل ةدلن  تننأ ه. نيلا  نايرهتزاب ا
 5 - 7 _ ا . م هر

 رولا لوبقلاب كناز هللاو ىجدلا قى هز لكب ةكونيز م

 ةقلخلا 3 ةأل 01+ .ةيسطتلا؟ةفيمجلا + ةريدقلاو»ر "لبسلا::فالأ ملأ
 . نق امنا همن انه ابالخلا اهب دار« رابيدلا : ةرودالا د فنالا ئف

  رسجللا :لتففلا



-000- 

 هو

 هناك هيزع

 2 م

 لاو « قرزلا بوينلابر

« 

 يا 4 كلام

 اهعابتأ ىف لاملا

 مهنيب نوفرعي ال

 اوفرع هوفرع ول

 ةئاقن اوذختاو

 هم

 ١ ةردا نم ناعبس
 م

 هرحب هساسو
- 

 لمعم ق “” ةدعاص

 رو ددراو

 و
 لا ضهضتست ا ر 4 ةركاب

 يعئاطلا 3 نيعماسلا

 ءدمع لصأ دش وأ

 ()هرّوسق الإ هيمحي

 ا ا
-ّ 

 . ا 3 و

 هرمعم 3 ةحلصم

 هرثأ بس 2 0

 هر نبا هل 5 ةلسأ

 :هريكأ والبلا + نم

 هريسعا ' رهرمأل

 هرهطو مهكلم هل

 هرخسم 6 ةلماع

 هردلحنم لا نم
 ()هركسد نع ٍةرداص

 (؟)هركبلا بئاضع

 هرهملا نينمسحملا « ن

 لأ ماقأ و 6ع

 (4)هرّوَق وأ . ودس. وا

 (ه)هرّدجملا هناردج ىلع ءاملاب فاط و

«> * 2 

 هريسة تو 6 18 انا لطبتلا يهذتو

 همح : بئاصعلا 7  ةيرفلا : ةركسدلا - 5  دسالا : ةروسقلا ١
 أ : ةردحملا 5 اري دتسم اقرخهطسو نم ةعطق : ءىشلاروق س24 بشن انضع

 5 ةدع مآ



 ال

007 

 ولو مولا ثروت ال

 . روتسدلا ىف ثانالل كلملا

 نع لزنت ةرين
 امّطلا ىشخت ىرث لهف
 اوبعالت 2 املاطف

 اهتلمغ اوربعو

 مرك لاجرلا يو
 ايو. , ضارلا ةنئفو

 انج ئ كو نأ
0 

 اهضوح نع ةدئاذ

 اهترثل _تدلقل

 ةكرت © 11
 ىف ( كردناج) 0

 وثجلاب .ريطتلا قلت
2 

 هجض .' نييغباسلا
 يب رب 0

 هيعج  مهمرثن لق

 ةمه رومالا نإ

 آلا ىرذ ىف الإ كلملا ام

 ١ روكذلا : ةركذلا 1

 ؟"  عمطلا : عامطلا .

 ةايللا رنا ١ ةرويللا -
 # حالسلا : ةكشل هلا .

 ه  ةربالا تيب : ةرسملا .

 ()هزيتلل عال

 6 اهتلاه

 (0)؟هّرشلاو لاجرلا ىف ع
 هيلا ستللاب

 هرطنق روهظلا ىلإ

 هردقملا مول و: فعضلا

 هَرثَأ نم اهءارو

 ()هروخُم ابل اهْيَح
 هينك نم ةوراط

 هربحلاب

 هرقنأب تطبار دق

 هركسعم 2 ةبيتك
 ما او
 (ةزمرمسم  نيفلالا

 (0)هربثم 2 مهتضفنو

 هرّرجملا انقلابف

 هرئرلا رمال سميل
 هاو 8
 هرشنملا ةيولا

0 8 

 تعرداو



 هيما جاي سب

 ةبهار مهمكحت

 اهَراَنَز ةدقاع

 اوجْرألاب !١ تبدلت

 ان ا فسلتواب

 حلتخت 1 تعقوو

 اهّكلم لقأ ام اي
 هب لسسبلا لئاس تل

 هو قالخألاب ُكِبجُي

 ام قالخألا ىوق ىنغت

 ام لا عفريو

* + 

 9# و

 هرزشم هتدتراو « ِِن

 هر ةرارش

 )يسب تك

 اذ و وو
 هروصم قلخ م

 هرطخ لجأ امو

< 0 
 1 هربد لقمع ىاب

 هرهوج لوقعلاك ى
0 

 هركفملا ىوَملا ىنغت

 هرشحلا ىبح « ءاش نم

* 

 ؟ هرِصّبت موقل لحتلا ةكلمم ق و

 هلهأ < واكو - كلك

 هرت مل ؛ نيديلا لاطب هيف تسنفا ول

 ابكلا ىنت 1 لقت

 هرصيق هش 5

 ويقو لاجرلا نم

 ١ - ةءارقلاا وصلا ديدرت 2 ريبغتلا .

 "'  4و ريدجىأ « كلذ ةردجم رمألا اده : لاقب

 اي ردجمو مهم

 هرّذنم ريغ هيف ل
2 

 هرقوم اهموق قى

 ن 0 مهيك> 2

 بارطضالا : جالتخالا



 اذه ادشنأو « هّمامأ الَثَم « ةاتفو ىف نع لوهلا ىنأ ٌردص قشنا مثو

 دس اد 0 دعه

 .٠ دع 8

 انيضام نساحم ديعنو انيداوب دولت مويلا

 ف و ١1 و 5 ىلا

 انيدفيو هيدفن نطو  انيديأب زعلا ديشيو
 .  5و 0 ! امرا

 هديشن هللا 2نيعبو  هديؤت قحلاب نطو
  2يع 00 0

 ونحسنه   6٠انيعاسمو انرثامع هتيزنو

  7 10 2و
 هربنمو رهدلا ردرس و هرصنع و « خيراتلا رس

 عد و
 هرثوكو « دلخلا نانجو

 اناث هلا شيشلا دخن
2 

 اجاربأ .ودوشلا:_هايسو

 ٍِع 7

 ممألاو « "مكاري ٌرصعلا

 07 *- كيك :

 ايش يغب 43 ادِبأ اهب

 ايندلا ىه رصم لعجنلو

 انيحاير ُكابآلا ىكو
 باكر اكرم طمالبمو

 انيلاوأ ناك كلذكو

 مرهلاو « .ظحلي كنركلاو
 ؟ انينيب لوألا ءائبك

 العلا, دبسلا , لبثال

 انيدلا ىه رصم لعجنلو

 لحنلا ةكلمم
 2 2 م

 0 ةارماب ريدم ةكلمم أ

 هرطيسلا بع عانصلاو لامعلا ق لمحت

 2 2 و 4

 هرصيق مهيلع نولوي لامعل بجعاف
 ) ١٠ هس شوقيات  ١



 فض د 1

 رت ملا تراد نضال اذى“ يملا: اه: © اهيجرغإل ان داكت

 (0)؟ ريشلاب تدتقا عورفلا ناب وصألا انع غّلبي نم 2 لهف

 4 لا ايل ماعقتسو+ اللا ' تايسأ ةتزيخ 'انأو

 م مى وت انآو 5 ماد لا ا

 (م)رظنلا ديعب بيرأ لكو ءد ادللا ديدش ,نيبم ” لكب

 0 طم سوف 7 اك ” ىلا - ةيآكأ 7 ىف 2-2 لاب ." بلاظت

 (ه)رختفت اهروتسدب ينكلو اهليطاسأب رختفت مو

 رطَي مل نم كريغ َقبي مو ضحي مل نم كّرَِغ قبي ملف
 ليسا قعر ؛دنخام كرم 7-6 دافزلا الع 6+ لوهلا انآ ' كرفت

 #00# *خ

 اا

 : « هناساب قطنيو لاثمثلا ءارو ىنتخي ناك رخآ هباجأ اهمتأ املفد

 ردا نألو « ةامزلا تاو كن + نازآلا' نأ ”لوهلا + قأ“- ئجن
 يو نع #ٌء نس - 35 8 وع 8

 رجحلا لثم بذعلا ابخي الو عن وقتسي ام كموقل تابخ

 رثألا + اهيننا :تيباونلا .:ةدعو ٠ .:اهيايعاب. . + . كلوللل : -: ىدجف
 4-5 رع 3 : 6

 رظتنملا َقَلَدلا وه اذهو «ءعء  اجرلا حبص سايلا ةملظ احم

 -”بآ نييرصملا نحن : عورفلا . فصو نيذلاانؤابآو انئوصأ : لوصالا ٠
 0١0 خاتم نإك قأاك ال وض) والح تدح : ريسلاب تدعقاو . ليحلا اذه
 :رمت وماء ةرمغ عمج اهدئادش.: رومآلا رمغ 5 . دعب هصقام ةنوالا
 ةماعلا ةيبروالا برحلا ءاهتنا رثا ىلع دقع ىذلا حلصلا رمتؤم

 ميءاسشلا ل5 ىرصملا دفولا صخش ىف هيلا انعزف ىذلا 112. ةنس

 ليبفقلعلا : بيرآلاو ٠ «بلغبال ىذلا لدحلاو ةموصخلا ديدشلا ىأ. دادللا

 قحلإا اذمصه نود : هنودو ٠ عورفلا ىأ : بلاطت 5 رظنلا ديعبلا

 شيج نم ةيداملا اهتو قب زتعت ملككلذ عم اهنأ ىأ ٠ رختفت ملو ه
 ءاهنايكهبالا نسيل ىذلا ىعيبطلا اهقحب زتعت اهنتكلو . كلذ ىلا امو لوطساو



 ا

 رطخلا َليلجلا نونفلا ٌدهعو ء«ل الجلا ٌريطخلا مولعلا َدْهَمو
 ()رثدنآ ام .. .اهنساحم 2 َدَجَأ 2 ةيرق ١ ىوسا. نيبتست "الف

 رطخلا ليلجلا نونفلا فهعو لالتجلا ريطخلا مولعلا دنهمو -
 تانسحملا نم اذه سكعلاو « سكعلا نم تيبلا اذه ىف ام ىفخب الو

 « ترخآام مدقتف 4 لمكمت ملأ © اءرج مالا ىف مدقت نأ وهو « ةيعبدبلا

 5س لثم ؛« تمدق ام رخؤتو
 ادوسضضيبلا نههوجو درو اضيب دوسلا نهروعش درف

 : بيطلا ىبا لوقو
 هددحم لق نمل ايندلا ىف لامالو هلام لق نمل ايندلا ىف دجم الف

 : رخآلا لوقو
 رامعالا امهنود رشنتو ىوطت ميهانم مانالل ىلايللا نا

 راسصقو رورسلا عم نهلاوطو ةليوط يتسلل عم نهراصقف
 ءايفوالا ىفوال لوهلا ابااب كنا لوقي . ريثكلا شيجلا : رثدلا سيمخلا

 ىثلا « ةرنمارلا ةيندملاو ؛ ةرهابلا ةراضحلا كلت تيقن دقو كب ىلاك لا
 بهذو © تبهذ مث © ىبهذلا اهرصع تدهاشو « رهدلا نم انيح اهب تيلحت
 اديحو ادرفنم تحبصأو . اهوله)

 رماسس ةكيب رمسي ملو نسيتاافصلا ىلا نوجحلا نيب نكي. مل نأك

 لوكثلا نأش « نيمرهلا ىلع فوقولا)طيطت نا الا كٌوافو كيلع ىباف
 ءاذه كفوقو ىف كنأكو « هربق مدرت نأ اهدحو اهيلع ىبأف؛ اهديحو تدقف
 دسشتنتو 62 ثتاسضاسلا ىناعملا كلتامهعم دوعت ةدوع نيمربلا ىلا ىجح رت

 دهعو ©« ناطاسلاو ةمظعلاو ةوقلا دهع - بثك نع كنم ىهو  سيفنمب
 <« 'ىلاخلا نمزلا ىف تيار امم لالجلا ريطخلا نونفلا دهعو « ناق رعلاو مولعلا
 ةبرق ىلع الا < هذه سسيفنم نم كنيع ءقن الو , كلذ نم ائيش بيصت الف

 ترادضراألا اذا « دومجلا ىف اهقارغالداكت 24 تفع دق ةئمدو « ترئثدنا دق

 اذه هفوقو ىف لوهلا ىبأ ةروص تابألا هذه ىف ىرتف . ردت مل اهب
 ةمظع فصو اهيف ىرت مث « ىرعشلا ليختلاو عادبالا ىف ةيآ ةيرعش ةروص
 دقف مرح الو 34 نددمتلاو ةهراشعتلا هب دو ياك رم نآد 4 نيب ريصملا

 4 نيعرشتملا رابك رم نولوصو غركيل لافمأ ةدافتسالل اهيف رواحو ظ اهمأ

 دالب مويلا مت امك 2 ةفسلفلا خويش نم سديلقاو نوطالفأ, سروغاشيف و
 نم لهف » : كلذ دعب لاق انه نمو« اهتم ةدافالاو اهيف ةرواجملل برغملا
 .٠ « لوصألا انع غلس

 اهموسرو سراودلا اهلولط نا : لوقب . « رثدنا ام اهتساحم دحأ » - ١
 رظنب هلعلو « بيجع قيقد ىنعم وهو ..اهن ساحم. تدحأ ىلاوبلا ةرثدنملا

 : سون ىبأ لوف ىلا
 ميسن بيطو توقأ ام لوط ىلع موسر نسح دادزنت نمد نم
 مميعن بوث ءاوقالا لع نسبل امنأاك ىتح نهنع ىلتلا قاحتت

 نأ ىأ © ربخ « رثدنا ام » وأدتس« دطحجأ » نوكب نأ زوجبو اذه

 ٠ سراودلا اهراثآ وه ةهلحاو ةبرقلا هذه نم ىقباه دحأ
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 (2)؟رَّمْع نييعأو « كولملا ايندو ء ل الضلاو « ىدُهلا تيأر فيكف

 ٍ د 5 0 رم -_ 31
 00 0 قوس نا لخارلا ص 2 نصبفلا_ دوحا ىقاقملا . دينو

 ()رفَس ال ةيادهلا حبصب ٍل  الضلا 2 تاّملظ هّليدبتو

 ااا اللاب فل ربك يللا 1 كا . وتلا
 (م)ربعلا ىدحإ كؤافو ناكل ةيآ نكت م ل ا لاييلاعاتل

 (د)رفحلا ميرت ال زج اتك رى ا - نقولا نيمرهلا "لع : نلطأ
 مه وي

 (”)؟رخنلا ميمرلا ٌدوعي فيكو ةدوع امهينابل ىجرت
1 ِ 

 (ه)رهنلا ءاضف ىرختاب ىمرتو ءر  ايدلا كلالخي نيعب سوجت
7 ُ . 0 

 (9)رثدلا ٌسيمخلاو ءانقلا َّرُمس ايلا يضينا سقم ةارت

 نيب ام قرف تبأر فيك لوهلا ابأ اب ىنربخ : لوقب . تبأر فيكف ١
 امو حالصألا ىف ىرخالا اهنأك ىتلاهايند ىأ « رمع ىرخأو نيملسملا ىده
 نيب امو ء ءهاضرأو هنع هللا ىضر قورافلا مايأ الثام ناك ام لك نم هيلأ

 .مهيلا نمو مورلاو سرفلاو ةرصايقلا نم كوللا ايندو لالضلا

 « ةيردنكسالاب ةيناكلملا ةفئاطلا قيرطب « سوريس وه : « سقوقملا » - ؟

 ىنماهلا نب ورع حتف ىذلاو « نامورلا لبق نم رصمب ىرادالا مكاحلاو

 هلعلو  تفقر نب نسقوقملا ىهبسي هنأ : ىزيرفللا ىفو < هدهع ىف رصم
 «ىونسلا طاززصلا' نع كارخنالا دهِعدو_جفلا دهغ +. نسوريس نع قرحمم
 . نسقوقملا هب لدبتسا ىذلا نامورلا دهع « ماثالاو ىصاعملا ىف فارسالا دهع

 «حالصالاو ىقتلا دهع «© رونلا دهع« ميمعلا ريخلا دهع ىأ : رجفلا دهع

 .٠ حتفلا قبرط مهل دبعو <« نيملسملا ألام ذا « مالسالا دهع

 : رفسأو حيبصصلا رقس ( رفس ام 2 :هلبق تيبلا ىنعم ىف : هليدضسو

 : لجرلا ةرسأو « ةرسآلا عمج : رسالاو . سقوقملا ىأ : هفيلأتو 15 ءاضأ

 :خلا ٠٠ تلطا7-تايالاىدحا : ربعلاىدحا 5 نوندألا هطهرو هتريشع
 نيمرهلا ىلع فوق را١ كتلاطا ىف كنا: لوقي ٠ ةلكاثك , لوهلا ىبأ ءافول نايب
 11 نع مالو «هليارت, لو دورس حرمت 4 اهدلو ةلكاثك ©« كنم ءافو

 رفحي ام ىهو « ةرفح عمج : رفحلاو * حربتال ىأ : ميرت الو ٠ اهدلو تدقف
 ا يسزرمل ١ ىناتل اذ كح ا/_ربقلا انه اهب دارملاو ء ضرألا ىف

 ىنعب : راهنالادحاو : رهنلاو رهنلاو . للختتو فوطت : سوحت تي
 مويلا اهعضومو © فم : ىنسيفنمو . بلطتو دشنت : مورت 4 ليثنلا رهن
 وه اهانب ىذلاو ةعاوفلا كلمةمصاع ىه : ةنيهر تيمو هاي

 : انرعاشلاق تناكو « ةكلاملا ةرسالا سسسؤؤم انيس



 هسا د

 ةدزيهزيي نعش نشوان انيق ”ليسد و ع

 ددانو 3 ميعدلا ىجريو ءار ومألا تاللُْعُم هب قلت

 زمشام:..ىدعلا:, هتليعأ لو . >هياكالو 'ةاوقلا مشيا الو

 مرررنلا هيلا هما غاص نإو هل ادبَع كسلا: وبأ لقي

 (م)رّوتلا ايلصولاو أ انهبلا ررنو“ قرانا: نون للا

 رتل لذ عمجت ميرمو غ٠ ايحلا ءادر ملي ىسيعو
 رس م .

 (ه)رّوسلاودحيو؛ باتكلاىجزيوءْأب احصلا ٌرصحم قوسي ورمعو

 بوللقو جناوج نيب هويش مهناو ةينكاسلاو اضغلا ىقسف ت-

 هلوق قو «© ناكملا « هينكاسلاو مهلوق ىف اضغلا ريمضب دارأ ةهناف

 . فرغو ةفرفك ةرجح عمج : رجحلاو“* رخححشلا اودقوأ ىأ « هوبش »

 اريخا بلغت رشلا هلا نويت نا اوور« سيبأ لجعلا وه : سيبآو ١-

 ناك وو لىحع دسح ةحور تصمقتف,. هلتقو ريخلا هلا سس ريزوأ ىلع

 نأ نودقتعب اوناكو ©« ىقلخلا ديلوتلاو بصخلا لثمب مه دنع لجعلا اذه

 عادعش ةطساوب « هب تلمح ةرقب نبا وه هحور هتصمقت ىذلا لجعلا
 نوكي هناف « هدنسح ىف ةرهاظ تامالع هلو 4 رمقلا نم عاعمشو نسهبشلا نم

 ىلع زعس ةزوسنضخو «© ةثلثم وأ ةعبرم ءاضيب ةمس هتهبح ىفو « نوللا دوسأ

 دعب لجعلا نودحب امدثع ةنهكلا ناكو «هناسل تحت ءاسفنخ ةروصو « هرهظ

 ىلا ميظع لافتحاب هب. نوريسيو؛ةيبرح ةبكرم نوبكري « هفلس توم
 نيعبرا هدابعلل احوتفم هنوكرتب لكيهىف اهيف هنوعضب اوناكو ؛ سيلوبويله
 ىف هنوعضبو « دادحلا بوث نوسبلبو نوحونئب هتوم دنع ىلاهألا ناكو « اموب

 كلذ ىف نوحرطب اوناكو « حارفالاو مئالولا ةماقان كلذو «-لبنلا عافترا

 «دربن ىف 2 « حيسامتلا بضغ دامخال « قيحسلا ْئش بهذلا نم ءانا تقولا

 : اهتادأب ةثارحلاب نينورقملا نيروثلا قنع ىلع .ةضرتعملا ةبسشخلا وه : رينلا
 . ءاذختسالاو عوضخلا نوددرب « نالف رين تحت نالف : نولوقب 2

 ٠ ىبنتملا بيطلا وبا : ©« دمحاو » ىديشخألا روفاك : كسسملا وبأ

 ىسوم اصعو « لينلا ىف هب فذق ,ىسوم هيف عضو ىذلا توباتلا 1

 ةجاح الف فورعم كئلوأ لك . رشعلا انا ضولاو © تانالا نم اهتم:ناك امو

 تدهاشو : لوقب . « ةايحلا ءادر ملب ىسيعو » 5 هيف ةضافالا ىلا انب
 ٠0.6 وربصعو » ه ءارذعلا كلذ ىف هلثمو « ةايحلل ىلعألا نذكا وهو ىبسيع

 ىح زبو ) رصم حتفل نيملسملا قوسذا صاعلا ند ورمع تبأر دقو : لوقد

 . هتابآو هللا باتتك



00 

 (ا)رّرسلا ّلَثو  عومجلا لهو ءج اجلا نر ٌرصيق جات كر
 ()رعصلا ميقُي َنامزلا نإف « ٍن امزلل ةيغاط لك عدف
 ()رثتناو اهكلس ىَمَو َنيحو اهيظن قى تانايتلا تيأر
 (؛)رسحنا اهيف فرطلاَذََأ اذإءج وربلاك اهل تويبلا داشت

 ارسل تا قلت امك عىل ايلا مشو نا دوت

 (ةرفسشلا. ءاهيلإا كلوا... ىطخست....ءاهريصاقم “٠ ....تفطخ. :٠٠ سيزبإف
 00 ل را ف رتت وو 0 ايلا تايفص . لعرب وقت

 لفو ٠ صاعلا نب ورمع باحصا مهو يدا هيب منول ىهفر ١

 ة ريرس عمج :ر نا و . اهيرسكد لآ لتو ملا

 فلافل !مايدج نعل ادعو < نتذكلا هشحا ىلا 1 ىف بالقتاو قنعلا

 تيما لام ركل
 اموقتف هثدر نم هل انمقأ ةهذخ رعاص نابجلا اذا اتكو

 ماقتسا ىأ : ماقف ءىشلا تيقأ > "لاقن قائلا لدعب : رعصلا ميقل نامزلاو

 : رمسحتا 5 اهنعضو اهتوف ىتلاح ىف: اهكلس ىهو نيحو اهمظنت ىف ل“

 فذحب » ىقالتت : ئقالكإ س6 رظنلا غولب ىدقأ دلع رسحب رصملاو 3 0

 نم ىه - سيزبأ تلح لاتحلا خوسرةخسار اهنأ كيري « « نيءاتلا ىدحا

 تقولا ئك هج وزو 3 سبريزوأ ثتخأا يلد 6 .٠ نيب رصملاءامدق تادوبعم

 هذه نسيزبا نأ نينرصملا ءامدق .ىرب * اذه وداع سوروع مأو | هسفن

 ترمدزا رهدلا نم انيح سيريزوأاهجوزو ابيخأ مع راقم رمأ تيلو

 .رمعكفلل زمر ,مهدنع اهنأ سن زبانت للاقت نم ذدخّدرو « ةعارزلا هيف

 :هلوقو . رمقلا « سيزباب » ديريانه نمو ©« نسمشلا زمر سيريزوأو
 ىلع ءىضت » هلوقه بال نيمآتلاىىدحا فذحب «, ىطختت ىأ « ىطخت »

 قرشتو» هلوقو . ىقيقحلاءامسلا رمق ىتعيب سيزبا ىأ : « ءامسلا تاحفص
 كلذ ىلغو . ضرألا ق دوبعملا ىنعمل “ب رمعلا ىأ 4 رححلا اهنم ضرألا وق

 ناينعم هل ظفلب دارب نأ ناييلا ءاملع دنع يوكو 4 مادختسا مالكلا َّق نوك

 مث © امنا نب ريمض دحأب ماعلا « رخآلا هريمضب دارب مث ؛, امهدحا

 ةاكتللا ذم لرتك" والاف رتلا رخالاب
 انانسكضع اوناك ناو « هانيعر موق ضرأب ءايينلا لزن اذا

 نكويسشمت ىناثلاو 4 تستلا هريمضد و ثيفلا ءامستتلاب دارأ هناف

 : ىرتخلا



 سا مو
 اي ىو 9 نا د هع 5 ِ 9-9 2 ٠

 (')رهزلا رمع كلملا ىف دعي ملف هليلكإ ٌرصِه ىف جلبت

 ©)؟رَصقلا: رسم لذ :تيكو هن دنس بتل كليك رس اتنفعتيلاز

 ؟ ريحا قوس عدالعلا -اوهأسوت ١ هيلومآ :١ ::نقيقاو اهم

 ؟ رّقنلا ميرك نيحتافلا نم د يدعلا ليلقب اولتبا فيكو
 دق س رفغلا ناكو , رصم ىلا مدق مك ماشلا ىللع هؤاليتسا - كلذدبو -

 لصو املق « ردنكسالا عم مهبو رح ببن سب اهنم اهتيماح اوعدتسا

 ٠ نويرصملا هب بحر ٠م.قى 99: ةنس( امرفلا ) « زولب » يلا ردنكسالا

 6« سرملا مكح ىف ناوهلاو لذلا نمدوقالالو ©« همكح ةلإدع نع هوعمس امل
 مل ىسرافملا ىلاولا نا ىتح « ءانع نود اهلخدو « اهبأوبأ رصم هل تحتفف

 ىلا ردنكسالا راش مث نمو « باحرتب فنشم ىف هلباقو « هتمواقم ىلع ذرجب
 . نوما نباب ةنهكلا هيقلو « نومآدبعم لخدو «© ىربكلا نومآ ةحاو
 كلذ عم لمهي ملو « مهتادوبعمل نيبارقلا مد قو © نيبرصملا ةنادد مرتح اف

 اكو م ةيماظتلا باعلالاو ىقيسوملا' رصف ىف اهتم :لخذداق 2©ةيقيرغألا دبلاقتلا

 برقب تناك ةريغص ةيرق ىهو « هدوقار » ةيرق نأ ردنكسالا ىأر
 ةرضاح اهراوحب ًاشنأ « قفومىرصحب عقوم تاذ ل ةيردنكسالا

 6« رصم ىف ردنكسالل رمألا قثوتسانأ دعبو ©« ةيردنكسالا ىه هل ةديدج

 عرق الا رت امك رطل مس ل اسال
 ىرويمهزلا رمع كلما ىف دس لف يرلاتا تلا نإ لوش انيح كلذت
 نامورلا ىلوتسا نأ ل اهد اولاز امو« ةسلاطبلا رصم ىلع ردتكسالا فلخو

 . اهيلع
 كولم هءبقل اذه ارصمبق نا انفلسأ:رصيق "0 ٠ هجانت : هليلكا ١

 «ضراألا كلامم نيب رهظت نامورلا ةلودتداك اه : نوخرؤملا لاق ء نامورلا
 -- در وحول او حياج بيدي دعب 7 0 قئالعلا ا

 و و لام 1 هم ل واح

 سل ةينور ىلإ اهريدصتا» بوبحلا: ءاشأل ليسقحك تناك لب ؛ خيراتلا

 !ولتبا نفيكو# ما اا وو تيد
 : رعاسشلا لاق 4 قانعألا ىا : رصقلا ©« « خلا ل



00 

 ئإ -ب 2 "3 3 11 0 7

 ()زرشلاب ؛ااهكبانت .ىرق. بأ . ِيْمَق ,ليخ نم عار ام .كعارو
 "دا ءاتقأع ةقيلو كيش  ةليلا . .ىلاذتي  راطلابل .فولرع

 » _ي 6 2 0. 7 2

 (90تلا تابنقلا ىدالعلا نلفت الثلا .ىف ازددكسإ  ترِصبأَو

 ١ » ىقابلا ىنعمب نوكيف : دادضالا نم : رسباغفلا « نيرباغل :

 ركذ دلخي نوعرف نا امأ .: تيبلا ىنعمن وكب مث نمو : ىناملا ىنعمب نوكبو
 نم هرسمث ٌنونجي ام نيتالل سرغي :. نايثامتلاو مهل راثالا ةماقاب نيضاملا
 لك مهل نبررغيو نسسؤي كوعرفق نأاماو : اهيلا امو نافرعلاو ملعلا رود
 اما 8 ريا شروك نبأ وه: 0 رسولا ا را

  2دقل + ةيغرلا لاق ؛ ويتشملا تاس 0

 » ةازفلا هذهل سرفلا دعأف ©« ةرسالاو ذمه كولم دحأ « ثلاثلا كيتمسبأ
 ةريبكلا تادعملا .٠ دالبلا حتفل ©« رارج شيجحب « زيبمق »م مكلم ءاجو

 - ةنئيصح كاذ ذا ريحم تناكو « اهعاضخاىلا شروك هيبأ سعت تقات املاط

 ىذلا وه : ةينانويلا دونجلا دحأ نا:قيرغالا وخروم لوقب . ةعنملا ىف ةب

 مهنكمي ىتلا قرطلا لهسأ ىلع سرفلا لدو « نيبرصملاو رصم 1
 (امار فلا ) « زولب » هنيدم تمح ههف ٠ دالملا اولخدي نا اهتطساوب

 ىتهج ةفئينع ةمواقم دعبو «ازب رضم ىلع ةيسرافلا دونحلا تفحزو « ارحب

 كلذ ناكو 4 0 كيتمسأ زيبمت ذخأو : دالبلا تطقس «© فنموزولت

 لماسعو . ةنسح ةريس همايأ لوأازيبمق راس مث ©« م.ق هاه ةنس
 مهل سبل كلذ دعب هتكلو « مهديلاقتو مهتانايد مرتحي « ةبيط ةلماعم نيبرصلا
 6 لكايهلاو دباعملا ىلع ركف « اهيف نمو دالبلا ىلع قنحو « رمنلا دلج
 هتدوع دنعو «© ةريمكلا تالافتحالا دحإ!ءانثارسبا لجعلا هديب لتقو , اهمدهف

 لوألا اراد سراف كلم ىلو الو ءم ٠ قو؟١ ةنس قيرطلا ىف تام سراف ىلا

 ةنايالل !!ريبك ,امارتحا ىدبأفق « زيبمقهدسفأ ام حلصي نأ .دارأو ©« رصم راز
 ويست م ةحاوب نومآ دوبعملل اميظع الكيه ديشو َ مهتادوبعمو نيب رصملا

 جيلخلا حتف و .© ىس أ فما ان 0 اريثكد1مبشو 4 ةراحتلا دضعو ىربكلا

 نم هقحل ام ةمايا رخآ نوي رصملا ىأدو ءرمحالا رحبلاو .لينلا نينام لص وملا

 825 فج نيينطولا ءارمألا دحأ هدايه دالسلا نم س رفغلا اودرطو 35 هتعالح

 مهدربط ىتح اهب اولاز امو « ةيناثرصم سر فلا ازغ مث « مء.ق 5
 نياكسسمإلا وه ٠ 0865 رهحشصا-» تاسع» قا[ هب ةث نونريضلاا

 ردكاتتالا "موطنه نا دعب 2 نوخرؤلا لاق < .ميظفلا ختافلا . ىنودقملا ربكالا
 ع ةونع ا هذخأف ءروص ةنيدم'ىلعفحز ©« سوسأ ةعفاو ىف س رفلأ



 (ه)رَمزلا ٌرطش* َكهِجَو "تبلاؤو ر,مدآ نم كيعارذ 2تطسب

 («ارَضتْحُي مّلاع ىلع وتو 41. .دهشسي .ملاغرب اقع لِ

 ()بخا نها ةعيبشم ىزنخأو 1و0 وجنؤلل : , ادب نمت: ىلإ 11 :قيعف
 («)رّبخلاب ىَسّتْوي دقف ءربخو ءثل يدحلاب ىدتهُي دقف ٠ ثّدحف
 (؟ رمقلاو ايرعم نيمشلا ىلإ  ىرج ل ا للبت ملأ

 (")رثألا ليلج « ءائبلا عيفر عاف لوألا ىف ةراضحلا ليلظ

 : ةرسمزلا عمج : رمزلاو . ميدقلا يدق نم ما: مك عملا
 ىنعي : لهتسي "ل اعيمج سائلاانه دارملاو ؛« سانلا نم ةفلسبلا
 دنع حاصو هتوسص عفر ءاكبلاب ىبصلا لهتسا نم « ايندلا ىلع مدقب
 ىرخأاو ادعم اقام توملاهب لزئاذا رضتحاو نالف رضح ٠ رضتحيو 9 ةدالولا

 -:لالبجلاوب ةعورلا نفعل تيبلاليع ناو.« يفهويس قلبك نم ةعيستم

 :ا ليما نوعوف ليت علا هب هدعب امل لخدملاك وه تيبلا اذه : ثدحف 54

 ىلو نم لك ىاع قاطب تقل : نوعرفو . هربتخاو هيرج : ءالتيأو اواب هولي

 اهلصانوعرفو . نامورلا كولا رصيقو« ةشبحلا كولا ىشاجنلاك « رصم كلم
 سمشلا ا عارو «© لأك فيرعتلا ةادأ رهو 2« ىب نم ةبك رم ةيفيلغوريهلا ىف

 لتاقب . دابج مكاحو , ىوق دوبعم : 001 1 ا

 ىف امو تءرصلاو وتعلا ناك انه نمو . نوكا+و اع ءافباو « ةايحلاب اظافتحا

 ا اا ل

 تح ءاهزسع ف وهو نوعرف لوملاابأ اي لجت ملا“ وقت « ايزتعم سمضلا

 در رد ل ميل اهلل قع طوني ةنعارفلا رشثكا ل دقو 6« 45اشو هبرأق ءيىش

 لا ربع ملا 0 4 مهمانصأ نم امهنأل « رمغلا سسزباو »2 ضال سس ريزوأ

 وذ : : ليا : ةراضحلا ليلظ "6  ةعنملاو وسلا نع ةدارا عم اذه

 ب ثبحعب ا نم تناك نوعرف ةراضح نأ ديرب هب لظششسم مئاد لظ

 :اهحتفو ءاحلا ركن 4 ةراضحلاو « اهفثتكو اهارذ ىف نوع ربو « سانلا

 ودللا فاللخ : ةرضاحلاو ةرضحلاو ريضحلاو ٠ رضحلا ف ةماقالا

 امهلهأ نآل كلذب ت © في رلاو ىرقشلاو ندلا ىهو « ةيدابلاو

 : ئماطفلا لاق +نارق ااهننا وهل نوقي علا 'ىلباقلا نكاننمو اصمالا اوضح
 انارت ةيداب لا حر ىأف هتبجعأ ةراضحلا نكت نمف

 ْ : ىبنتملا لاقو

 ةيرطتب بواجم ةراضحلا نسح
 ..:نيتفمعلاننعمتإا ايههرانتحلا _نكلو

 بواجم ريغ نسح ةوادبلا ىو



 هديا تح

 راطي_اتاوا كنا زمول. ةلكشلا ا نموا ١ شايب نانأ 24

 ()رصبلا بلس مايقلا ميطقءنس  يَسِيْحَدلا وذ كنك تْدْعَف
 رفيا برنت كيني نيبو كب. تباع. ,لع__ كاملا .. دأك ع - هم 200 ع
 («ةرجرلا تايفنك رآ ؛ صرألا لع ٠ -. انتا + كارلا .. اهيف كانك

 عشر ها ىو قرر وا يح 1 /
 (؟)رصعلا ريمس « ٍناوالا ىجن « ن امزلا ميلت كتبا“ لوهلا اب

 انتيفسا قننعدلا ىفينعااماد ربجفا لا انتل: ةحاستوا امأ قفضا

 : ىرعمللو

 متان ومحو ىركلا تيم اهب تثعب ةحيص كيدايإ نمتدع . كيدايأ
 مث يسسب# ةلحملاب حابر نبا وأ ريغم نب سوأ : سانلا لاقف ., فته

 : لوقي نأ ىلا

 مناورلا تافطاعلا كتمئر اهب !ردافقا هنلا اهطاخ بايث كيلع

 ملئاويو هكالمأ هب ىفهابن زمره كنأك . دوقعم كحاتو

 مئاسش رهدلا اهلام قرب ةعيلك ةرف دنع ايخ ام طقس كنيعو

 ملاعدلا اهيلماح نم تقلق اذا ةماعد ميوقلا نيدلل تلزامو

 وه : حابر نياو : حتفلا دعب ةكمب هللا لوسر نذؤم وه : ريعم نب سوأ
 كيلع تفطع : كمتئرو . ارضحوارفس هللا لوسرل نذوب ناك « لال

 ندا[ بسلا يم طم ١ تل مثالي ققايب. ؟ يلا ديو ..: كعصولو
 : سبحملا . نيسبحملا١- . دربلا:ةرقلاو : ىرولا ماكحتسا لبق نيدنزلا
 نيهر : ىرنملا 3 ىبأ نعلاقي, ناكو , هيف سبحي ىذلا عضوملا

 وبأ كاذكو © ىسحم ىف هامع نم هنئكف « هتيبو هامع نيعر ىأ ©« نيسيحلما

 .هنوكسو هامع نم هنأك هينيع حابصلا كيد رقن نا دعب انرعاش هدع , لوهلا
 :هديد ىنعمو 2 نابهديد اهلصأ . ةب رعم ::ةيسراف : نادديد -؟ نيسبحف ىف

 قىدنحلا صاخلا اهانعمو « نيعلاو بيقرلا ىأ « وذ ئأ : نابو ؛ نيعلا
 باتكلا نم فصلا : رطسلاو . رطسلا: رطسلا 8” ٠ هسارحلاب فلكملا

 ىجنلا : ناوألا ىجن 5  رفهاظتيبلا ىنعمو ٠ امهوحنو رجشلاو

 ئمؤمبو كينت دنشمبا مهللا : تتدحلاى فو“ .:ءرابست ةعذلا > لعق فقز#
 : نانستالل ثدخملا ىحاتلا وهو 2« كيحن



 دقتسُي ال َكَحُيَو لوهلا ابأ

 اصلا هلي ”اريعر اا تأوت
 سانأ نم ىرت ام كنرغيال -

 : ىدرويبالا لوقيو

 ىنتجي ىفصملا للسعلاو . كاقلي
 تضرع نا  روثيو ىوهلا ىدبي

 : ىضرلا فيرشلا لوقيو

 هتروص ءرملا ليلد نلعجتال

 : لوقيو

 هبوعك تغازحمرلاك بحاص مكو

 ابجلبتم ارماظ هنم تلبقت
 هريمض نع هتفشك ىننأ ولو

 : رصخآ لاقو

 هنا يسلب اقداص ادو كيطعب

 : سسارف وبآ لاقو

 مهلقأ الا سسانلا اذه راص دقو

 : رخآ لاقو

 : مامن وبأ لوقبو

 نعل كرتون قيدللا »نشيل

 ةديتشمابب يزن نو
 ()رقن ايف كينيع ٌرقنَف م

 مقلعلا لاعفلا نمو , هلوق نم

 مقرالا روثي امك كيلع صرف هل

 اموقتي نا رمعلا لوط دعب ىبأ
 اممهجتم انطاب ىنود جمدأو
 امتأم مويلا اننيب ام ىلع تمقأ

 اناولاإ هعولض تحت ندحبو

 عرز ىذ ريغ مهنم داوب تلزن

 ممجتم نطاب نع امسبتم

 هدعب ال ديهمتلاك ثيبلا اذغو« الييلق دعب ال : لقتس ال ١

 نم حابصلا نيبو ةكيدلا نيب ةقالعلاو؛ نمزلا ديري : حابسصلا كيد
 عراب نمو « ليمج ىرعش ليختلهناو ء٠ ةفورعم هيف اهحايص ةيحان
 ىتح هقلخ ههبوشتو لوهلا نبأب رهدلا ثبع ببسس لعج نأ ليلعتلا نسح
 هتبرخسو « هب لوهلا ىبأ ءزه وه« امهداوس لسو هينيع ضايب لاسأ
 ةبسانملو ء اذه 5 حابصلا كيدب رهدلا نع هريبعت مث « هل هثارتكا مدعو « هنم

 اهئاف ةكبدلا اوبسستال : راثآلا ضعب ىف درو هنا : لوقن حابصلا كنتد ركذ

 : زتعملا نبالو ٠ ةالصلا ىلا وعدت

 انب جاه حوبصلاب ركذم

 افصتنا ام دعب ليللاب جاه

 - افقو ربنم قوف بطاخك



 (')ردعقملا كعناصب تقل
 ١ ١ل (ليكيفلا : قيقو.:: ةمنينبل اذإ دلل + لفت ا ةايعلا ل دف

 (م)ا رَكيفل[َكيفَلبسلاتلِضدقل؟ تا 2 الِضعُملا ىف َتنَأ ام « لوهلا ابأ
 اةنايرطألا نودظلل مولر ل ضو رك .اتاعا ٌردإلا ثّيحت

 (ه)رصبلاو ىجِحلا َلاثم تنكو «ن اوفنعلا ةروص مهل تتكف ععهو
 نرفع ادام نع" ةرقفل[ < ٠(ويخس ينورع نا لما وكرت
 رفظلا تاوذ نم لكيه ىلع ل اجرلا قفأأو' ني مهعار اهو

 (؟)رّوصلا عابس كيلع الاوت ع اََّلا ىحاون نم اورّوُص ولو
 (م)ريتلاو هّلياح هّباشت يبيت قلصك -- وجوجتوايق

 رجحلا : ةافصلا . « ةافصلا نباب ». ةةيحلا ىأ « تدجو » ١

 قو 6( ةتافغطص ىدنتام نالق : لثلآ ىو « اًئيسنع تبنب ال ىذلا دلصلا
 نبا لومهلا وبأو عومملب دحأ مهلانب ال ىأ « تاه بي مهل عرعت * لي ثيدحلا

 ناف  ؟«  توملا ككردأل ىأ : ( خلا ٠ تقحل ) ٠ رجحلا نم هنأل « ةافصلا

 ىلع اهيلا قبس دق ناويدلا بحاص نظنال ىتلا ةركتبملا ىناعملا نم : ةايحلا
 ىف تنا ةلضعم ىأ ىنرسبخ : تالضعملا ىف تنا ام ؟ هجولا اذه
 كريمأ ىف ةبطاق سائلا راخ : لوقب «تريحت 54  ؟ ىمعم ىأو تالضعلا

 ىذلا كمسج هياع ىوطني امل ناوفتعلا ةروص . د ىدابلاو مهرضاح
 املا ( رصبلاو ىجحلا لاثم ) ٠ ةوقلا ىناعم نم دسالا روص ىلع روص
 ةنطفلا ىناعم نم ناسنالا هجحو ةروص ىلع ناروصملا كسارو كهجو هنع مني

 هبجح ىف انتكم كرس لازب ال كلذعمو : لوقب ل ب دومألاب رصيلاو
 عورب نأ ىغبني ناك ام ىأ : اوروص ولو لال مالظ ىف كرمأ نم سانلاو
 اوروصول سانلا نآل « رفلغلا تاوذ نم لكيه ىلع كسار ناك نأ كنم سانلا
 ىنعم اذههو , شوحو مهناك كيلع اولاوتل مهعابطو مهميش ىحاون نم
 ريمنلا ىفاصك هجو .برايف : هلوقب هدكأو انسح هداز دقو + عيدب نسح

 وه : رمثلاو .٠ ريثكلا وأ ©« ىمانلا وأ: ىرلا ىف عجانلا ءاملا : ريمنلا هل
 نم اتينلا اذهو . ةتبارثو . ةنخو؛ هركيمي فورا ناويحلا كلذ
 نببو ريمنلا ندب سانحلا نم ةيفام ىفخنالو )م مكحلا عئاورو ملكلا عماوج

 دعلا هنطخب ام هبراقيو ىنعملا اذهب لصتي اميف ءارعسللو * رمنلا
 : لئاقلا لوقي ام كلذ نمف . ءاضحالاو



 ظ2ظظ20

 (؟)؟رجبسلا ريغان لواطتام :اذإ حوا انقل كارو اقام 07 قوهلا !لبآ

 (زرخألا !!.ؤؤنسشلاو "يبل خ٠ هربا: 7 قاف تقيم
 ()رّصِقلا ىّكشَتل ْلُطَت لولو ء 5 ايحلا نلوطل ديبل ىوكشو

 . مالا" ريغ لواطتملا هاقنلا ةارؤام:لوقت ا 4" كاولا كارو 1-1

 : ىملس ىبآ نب ريهز لاق

 ماس كلابأ ال ءالوح نينامث شعب نمو ةايحلا فيلاكت تمئس

 هتثعب ىدلا هنا برعلا معزتو « ءايداع نب نامقل وه: «نامقل »  ؟

 ءاقب نيب نامقل ريخ . اوكلهأ املف , اهل ىقستسل مرحلا ىلا اهدفو ىف داع

 ءاقب وأ ٠ رطقلا اهسميال « رعو لبج ىف + رفع بظأ نم . رمس تارقب عبس
 ءروسنلا رثآو راقبالا رقحتساف « ريسن هدعب فلخ ريسن كلما املك « رسنا ةعبس

 رمع الا كرمع نم ىقب ام « معاب : هل خأ نبا لاق مياسلا ريغ قبب مل املف

 زانكو :: ؟وسلا# :٠ رهدلا :. مهتاسلب دلو « دل اذه : نامقل لاّقف « اذه
 سشيعيف « هاصأ ىف وه ىذلا لبجلا ىفةبوح ىف هاعجيف © رسلأ خرف 6

 ىتح ©« هناكم رخآ ذخأ تام اذاف «رثكا وأ لقأ ولا ةدص: لاني مخل
 ناكو « ادبل هامسو عضوملا كلذ ىفهعضوف هّدخأ « عباسلا الا اهك 0
 لاق . ديل ىلع دبألا لاط : اولاقف لثملا هب برعلا تبراخف « ارمع اهلوطا
 : ىشعألا

 رمعلا ىف نامقل تريخ ذأ نامقلو ةتيناك لق تيرلا دعللا تناو
 رف را ترا 0: وشم اهأز 22352با ةكل 1

 ؟رمهدلا ىلع سوفنلا ىقبت لهودولخ هروسن نأ لاخ ىتح رمعف
 :ةغباتلا لاقو ©« ةنس ةئامسسمخو فالآ؟ةثالث  اومعز امك  .نامقل يئاعف
 ديل ىلع ىنخا ىذلا اهيلع ىنخا اولمتحا اهلهأ ىحضأو ءالخ تحضأ

 . ميركلا نآرقلا ىف روكذملا ميكحلا نامقل ريغ « ءايداع .نب نامقل اذهو

 ء خلا . .. ةايحلا لوطل ديبل ىوكشا تبجعوىأ : « ديبل ىوكشو » س '؟
 ةفقلعملا بحاص » مرضخملا ىمالسالا ىليهاجلا رعارشلا 2 ةعيبر ندب ديبل وهو

 * اهلواآ ىتلا ةروهنلا
 اههماحرف اهلوغ ديأت ىنمب ايهماقمف املحم رايدلا تفع

 ليقو 4 نيعبرأو ةئام نبا وهو تامهنأ ىور « نب رمعملا نم ديس ناك

 ململا ىتلا هاوكش امأ , ةيواعم ةفالخ لوأ نام نيسمخو عبس نبا وهو
 : لوقب ثيح كلذف *« اهيلا

 ؟ديبل فيك : سانلا اذه لاؤسو اهلوطو .ةايحلا نم تمس دقلو

 بحجعأ ىف 6 رحضلا الأ لواطتملا ء ايي عشلا ءارو نك مل اذ: لوقب

 ةتيحلا لم نا ٌىذلا ديبللو . هتايح لوطت نأ ىلع هصرح ىف نامقلل
 هبح نال ©« لت يل نلف 1 ل تل يحل كلا « اهلوط نم مكسو

 ٠ عاسبطلا ىف ةزوكرم ةلبج ةايجلا



 هو

 (؛)راتوألاك "سرجلا تاقطانلا اهملا لاثمأ © ءظحلّلا ”تازهاطلا
 7 و و 0 2 و *

 رادقملا دي هعمجت براي هب رمف « نهلمش قرف رهدلا

 *لوملا وبأ

 1 1 سا وعرألا ف تضللو حلا قايلع كاطع. لهلا» ايأ

 12 ا تور تنأالو ينل رعبا لد رفدلا .ةدئايف

 (؛)؟رحسلا ٍبْوَجَو ليصألا ىطِل ول امزلا نبه َكُبوكر ّمالإ
 «؟ 52 ليلو لو  ةيولام الا طلال رفات

 نش |

 («ز؟رظشللا دعوللا ىف ”نالؤورت 6 لا نينا“ ةيبو 1“: دهح + كنيبأ

 ١ تومصلا : سرجلاو + ةيشحولا ةرقبلا ىهو « ةاهم عمجب“: اهلا .

 ىبأ لاثمت نع هحاتتفا موي ةيكبزالاةقيدح حرسم ىف راتسلا عفر ا“
 رصعلا © رجعلا ك يلع لاط »  ؟.. ةديصقلا هذهب لحجر هيجانب © لوبلا

 ملم ل كرينا تنفك نييففلاف يعاقلا * راصقلاو:ةيستلاو رشعلاو .
 الاوط ارامعا رمع هنأ : لوهلا ىبأ ىلع رهدلا لوط ىنعمو ٠ حضصوأ دقو

 ريمسعلا ىعقأ ضرألا ىف تغلبو: هلوقب ديكوتلا ىف ةدايز عم كلذ .
 ايف : « رهدلا 5هدلايف » ل  رمعلا ففغل  ميملاو نيعلا مضب - رمعلاو

 ل اع ادقلخ د نايا نعذلا وا كئاكغ ىاهني لقوا رحل اهلا 2000577731
 دح تزواح تنا الو » . نايبلاةعورو عادبإلا ىن ةبآ ىرت امك

 كيوكر مالا » 5 . رمعلا ىعقأضراآلاىفت غاب كنا مغرب ىأ : « رغصلا « .
 ةملك ءانب تنيبف . ةيماهفتسالا ام ىلع تلخد رجلا فورح نم : ىلا

 .اهمب ةلوصوملا ىلاب ادادتعاو ةفخلاابلط «ام» نم فلألا تطقسو «( ةدحاو

 ممو ميفو مب ىف نولعفي كلذكو ٠ برعلا نمو « ةيريخلا امب كلذ نولعفي الو

 هناو اذه  هملو هميفو همعو همالانولوقيف « ءاهلاب اذه لثم ىلع فقي نم
 لامرلا نتم ابكار لوهلا ىبأ ريوصت « عئار عبدب ىرعش ريوصتل ٠ ىوطي

 ىف «“ بوج »و . راهدآألاو نورفلاىف القنتم رفاسيو « راهنلاو ليللا
 ىأ« ءىش لك لوزي موب : « رظتنملاادلطحعوملا ىف 7#” ود 2 نط قثخم

 رخآلا مويلا .٠ :



 ا

 0 5 2# و 3

 اهبلق مأ برف « بولقلا رحس
 و

 نابحألا نم رجح هرحس نم
 7 يع 3 هو

 ر,عجضم ماشال اهتينب تعفد

 هتبذك : تلق « عرشلاب َتَلَلعَتو

 ()راسإو ةبرغ ىف ا تمر
 ()رازجلاب هللا عرش ناك ام

 امنإَو « ةاتفلا كلت تجّوُر ام

 انزلاب ام « ممذم جاوزلا ضعب
 ةءافك جاوزلا ف َرَأ م تمشتف

 و

 رانيدلاب ٌنسحلاو ابصلا عيب
 راع نم هب اسيِق نإ ٌقرلاو

 رامعألا ىف جاوزألا ةءافكك

 راّودلا ىلإ (ىلابلا) نم تلقث
 ران نم اهينيرو ّرصم باجحو

 (؟)رامخو عقربب روفسلا دعب

 (ة)راقلا ٍبْوَذ لثمب قانعلا دنع

 راجسألا 3 خويشلا حب ر

 («)رابحم عءىطاشو لابجلا نيب

 مروان "جاف وأ فتن »
 زرت ىف يقال .. 4 لولا

 املك نساحملا كلت ىلع ىسأ

 ةنج ( قورف ) ىلع باجحلا نإ
 تعور“ ةّلهألاك هوجو ىلعو

 تطلوخك سم ىهو بئاوذلا ىلعو

 اهتامأ »2 تاييحملا هافشلا ىلعو

 .ةليمخ لك قوف سلاجملا ىلعو
 اًردؤج ٌلزنت؛ ةنم قراؤتلا وكنت

 .٠ 3 1 5 5 و

 تعونت ريرحلا رزأ ىف نلفري

 ب '؟ا- رسألا : راسالاو ٠ اموُش عجاضملا دشا ىأ : عمجضم ماشا ١

 :هوجو ىلعو "5 هيلع تبذك ىأ : هتب ذكو ٠ ىفتكاو هب ىهلت : ءىشلاب للعت

 : ءاخلا رسسكب ب رامخلاو ٠ لالبم عمج : ةلهألاو هوجو ىلع ىفساو ىأ

 ىهو 2 ةباروز عمج : بئاوذلا ©  اهسسأر ةرللا هب ىطغت ام

 رهيب : ةليمخلا ده ةتيقزلاب ييينإم وها لق ناقلاو . ةيمانلا
 ةعيرسسلا ضرالا : رابحملاو ٠ رجشلا ريثكلاعضوملا : ليقو ©« فتلملا فيثكلا
 ناسحلا هب هبشت . ةيشحولا ةرقبلا دلو : رذؤجلا 5 ةنسحلا تابنلا

 : هبايث ىف لفر نم  نلفري ا! .ةيبظلا دلو : نداشلاو . هينيع لامجل

 : راذآو . كرتس ام لك وهو « رازآ عمج : رزألاو . ارتخبتم اهرجو اهلاطا
 . ةيحيسملا ةنسلا نم ثلاثلا رهشلا



 م ا 1

 مهنّيقسو « ابصلا َمَعِن مهنرطاش

 مهتانبو مهيب تادلاولا

 ول دش. مازدا

 هبي ملكي « نيعبس ىذ لكن وا
 ةهافس ريغ بيشلا ىف هل ناب

 الو «قفر الو « ُفْطَع هّلَحام

 ةريغص تابعاللا ىف دهان مك

 هتالوج ىف حار وأ ادغ امهم

 هلغشو « باتملاب خياشملا لغُش

 لقط ىف همه رماع لك ىف
 ةثالث نيدلاولا اهيلع وشري
 لحم ريغ لك  لّلح .لامل

 (١)راقع رورسلل ناب ارهد

 (:ؤزارسًألا<  سضاربلا»+تاطقاخلا

 زاك ذألا# كيلا + تاييضملا

 (م)راجن توض هُيَمْوَف ىف بيشلاو

 (ة)راطوألاو مهلا ريغص بلق

 رايدل ئوه وأ « لمأب 7

 (ة)راغص رصمب دَفَح نع هتهلأ
 ()راسمس ىلإ ةبطاخ هتعفد
 (")راهصألاو جاوزألا لدبتب

 (ة)رامقألاف تبطخ نإ « سمشلاك
 ؟ ىراضلا .ظيلغلا مهيأ ردأ /

 راكبألاب بيشلا جاوز ىح

 رمخلا ::ناقعلاوأ . ةاب٠ هغضان :(ةىثلا ةرطاتنم.نبم ©« مهنرطاش تإ
 ىتاللا ىأ : تادلاولا 1 همزالت ىأ« نسلا رقاعت اهنال وأ ©« لقعلا رقعت اهنال

 هظفح : ءىثلا طاح نم : تاطئاحلاو . مهتانبو مهئانبا تادلاو نه
 نم وأ © هفلس وأ ©« هسفن نم ناسنالا هنوسصب ام ىه : ضرعلاو . هدهعتو

 روس عمج : راوسالاو 5 نانا نم مذلاو حدملا لحم وه وأ « هرمأ همز

 : ليقو « نذالا ىلإ امم سأرلا مظعم وهو مةودونف ةيدثت» ناهوفلا كام

 لجر : لاقيو © هسفن ىف ناسنالا هب مهب ام : مهلا 5 سأارلا ةيصان وه
 ةجاحلا وهو « رطو عمج : راطوالا . رومالا ىلاغم بلطي ةمه وذ ىنأ مه
 وهو دفاح عمج : ءافلا حتفب « دفحلاو . اهيدث عفترا ةيراجلا : دهانلا ه

 نم لا جرلا جيوزت ىف طسوتت نم : ةبطاخلا ل ديفحلاك « دلولا دلو
 اننا ةبؤعلا 2 «باعلاو اة خوخنيشلا هتك دا نما ىأ : خباسملا كنس ءاسنلا
 ةمعانلا ةصخرلا : ءاطلا حتفب « ةلفطلا



 - دل

 رهقو اهيلع توملاب ماق همصأب لإ شضفنلا تومتال

 ()رجتشا عمجلا اذإ عؤرلا ةعاس ىتفلا حورلاب حمسي امنإ

 رغبأ تام نمو: نم نفي ع طي واولاد. يالاول ةقلبون

 ()؟راصنأ نم رصحب ءاسنلل له اوفسعتو مءاسن لاجرلا َّلظ

 (0)؟ راكفألا ُبئاصو ُنايبلا نيأ مكوالب نبأ ا. بلدكلا رعنياب
 ()؟ رادج ريغب قالخأ ُناينب مكمبب سيلو « ُثبع مكمبأ 7 2

 (ه)رارحألا رئامض ريثي أبن 2 مكتيب رئارحلا مض ىلع ىدنع ع د 7 7 ٍ 7 .٠

 رافيألا دارت, عب ٌملعلا»و اًرفاسم تملع امو تيأر ام

 6)«رادلا تس و« ةثحاب» اريل 2بهذمو « مالكلل لاجم هيف

 («)راسيو رعرازم لهأ « رصم نم ةّرهز ةداعسلا راد ىلع ترذك

 (ه)رارشب الو تابحاص ال مهتحت ءاسن ىلع نوجوزتي

 ةاوقبسعت انه دارما وهو «برحلا ىنعمب ىتأبو « عزفلا :عورلا--١

 ٠ بعللا : ثبعلا 5 راسبتخالا : ءالبلا ل“ اوفصنب مل وأ اوملظ

 وهو : ريمض عمج : رئامضلا . ةرح عمج : رئارحلا ه طئاحلا : رادجلا
 دق تناكؤإ « بيضات كله ةموسرلا نم : ةلسلو بالشر زينل ا 1 واسبتالا فلا
 ةطبساوب اهعيذت تناك تالاقم هب ليذت « ةبدابلا ةثحاب » مسا اهسفنل تذخت)

 هب ليذت تناك مسا : رادلا تسو . ةيوسنو ةيعامتجا نوئش ىف فحصلا
 : ةزسيرلا + ةتاتسالا ىف ::ةيانتلا ناد تال ايفيارش لا ىف تالاقع
 :دودمضسزو رومصقم.« ءاشلاو لفبلا بكج سلا( نانا . :ةقزفتي ةعابسللا
 : لولا

 ١( + تاقوش - و )



1 1 

3 71 3 6 

 هنابش ق كلملا باصمف

 د

 م 2 3 2 و

 هب سؤبلا حرب لفط بر
2 4 2 

 .ُ .٠

 بأ 5 م عيفرو

 مدي م ايندو 3 راح كلف

 2 3-5 س و

 ايصلا تاذلب بلقلا اوحور

 اهم اينفشتساو ةقلكحلا اوجيلاع

 0 1 بادآ .اومرقاو

 رِضنلا عرزلا ىف ٍضرَأْلا باصمك

 افلا ايناد ول نط نفل

 (ا)رطمو اّيِبَق ٌريخلا َرِطُم

 60( ريصلاو اهبف نملا ندلدبش

 ؟رمقلا دج نمو « « سمشلا وبأ ْنَم

 زدععا سيتا الوغوعملا اهددع

 (مزايدكلل+ الابناا بيشلا_ قكف

 0 دب ريم
 © #خ

 (ه)ربغ نم
- 

 6)رّوّصلاو ىناعملا ىف لامج نم مكل هَل رّحسام اومنغاو
0 3 

 (”)رخ باراو تاداهشل 1 ملعل وبلطاو ؟ز نأ ارا تاداهش كِل ١ تاذل | | ١

 - ع 5 0
 ريصحلا داتسا ملعلا رحب راص هسرد ق لماخ 6 8

 رضَح نميف وأ باغ نميف سيل الاخ ٠ ىسمأ هيف 0 دِجُمو
 »*- #خ 2

 رشبلا ٍضرُي ملو « هللا .طخسأ بهل تناك رلو - سفنلا لتاق
 (م)رّدصلاو نذإب َدْرِولا َلعج ا لإ ضيلا_ ةعاب 2# .٠ م © ص

 ءهنانصأ أ ميملأ مخ يال ارتخلاو .٠ هاذآو هدهج : هب حرب 9|

 رطملاك ريخلا هنع ردص ىأ : ميملا حتفب ,6© رطمو . ضرالا رطملا بيصي امك

 5 هوييطو هو ١ ىأ : بقا اآوحور ا تنواهت' : دب تارزا 5
 مدل 6 ليسبلا ٠ همس وم ق ءىقلا عضوو هدادتنو:رمالا باوص : ةمكحلا

 نم به سانلا نيب هكولس ةقيرط ناسنالل ىهو ؛ ةريس عمج : ن تنل

 : ءىشلا متغ. نم اريتفا باح ىقم نمل ريغ
 . ءاملا غولب : درولا بياع ةحاحلا وهو 4« برأ عمد

 مذخأو ةقدخم ريغ نم هب زاف



 ا

 ىوس« لزني ملف « شيعلا لزن

 ةطبغ ويف سيل امو

 اهفطق َلّلدُي مل  سوردو

 كب هجهنت . 'دنقلو

 قخ , بحلا تلك انف رفزي 0
 ص

 ىرولا بحلا ْنَم للا 1

* 

 و و لم

 مكلتق 4 اديور . ريخلا اشن

: 

 أمف « سايلا بذاك مئيصع ول

 اهو ذيول لع ةايلا لفت 8 د

 مكيابآ لع «كودجت“ وف
 ب

 لزت م ادالب َنوّقعتو

 مهلا ةبعش تا
 ءىشلا بفطقو « هعمجو هج

 ةارملا ة هرضو ٠ لارهلاو جفرملا

 نيعلا حتفب تالعلا ونب فه
 نذعبلل نوشمي مهضعب 6 دقحلا

 ا نيشلا 1

 (١)ركيفلا ِءادْيَبو ء مهلا ةبعش

 (؟)رمس نهيف سيل ٍلايلو

 را نسرافلا ' ةفط ا ملاع

 مقص اهرظنم ةرض

 8 .٠

 (ه)رشو نخفف نم تالعلا ىبب ىف

 (ة)رضو

 (ه)رمّخلا ضعبلل نوشع مهضعي

 رمثلا ىف كرابُي وأ موي

 رمعو هيلع كلملا ىنبو

: 

 («)رشخو لام َسفنلا ابصلا ىف

 (ه)رّجضلا ّسفنلا ٌرحني اهابص ىف
 ربخ اينذلا ثداح نع اهدنع

 ؟ ربكلا ىف اًديدش لكذلا ملأ

 ؟ رذحو مكيلع قافشإ نيب

 :رمسلاو .لاجلا نمسح : ةطبغلا (5بهنم ةفئاطلا :
 : ءىشلا للذ نم : لاذب ا ليللا ىف ثيدحلا

 :ىنضلاو « هينضن :هكينت ب ةعرس هذيجأ :

 رئارض نهو © ناترض امهو 6 اهجوز ةأرما :

 ىتشتاهمأ ونب مه :
 « مهنولتخي ىأ : ءاخلا حتفب « رمخلا .

 ىأ : ريخلا فشن لا/ رمخلا هل ىشميو ءارضلا هل بدي وه : مهل
 . لدستلا وهو : اهنوكسب « ءرشن عمج : نيشلا حتفب : اشنلاو

 مضب : رسخلاو . لوقأ ام اوعمسستل الهم ىأ : اديورو

 : هانعم «. ضح : سأبلا بذاك متيممع ول بم

 مثلا تلت ور هنا هلع

 :نغضلاو . دحاو لحرنم

 ئانسدكلا اينما ودق
 : !سقيلا بذلك ةوصما



 اس

 قارهق © اعْرذ :ةعيلاب قاض
 ىملا ٍرامعأ لثم ىف الحار . . 2

 امو « شيعلا ةحاس نه اًيراه
 ًاكَرْعَم الإ َءايألا ىرآ ال 2اس و ع 2 ع 11
 و 2 3 ع 3

 فصق هيف شاجلا ىهاو بر

+ 

 مهُملظأ امو ء سانلا همال

 اننج اًرذع هلالبأ دقلو

 .4 و
 نص © نضع

2 < 

 ةنج نم لب : بطلا لوقيو

 هعار ٌءافج :٠ نولوقيو

 7 و 0 رب سار
 ةاطو هةرعص ناحتماو

 انهماف "انين لإ: ىرك دي
0 

 د3 اهردكأ انوا ءاياسسخ نو

 يلقن

 هرس اًئيش شيعلا ىف ىأر ام

 ماركا ع ابك

 رّهّزلا ٍلاجآ لثم ىف اًيهاذ

 لولا اودع  ةريشلا :( هقرابش

 (؟)ربَص نم هيف ديدنصلا ىرأو

 ()رّذحلاب ىّدوأو « نبجلاب تام

 سا #خ

 رّذع وأ ىَضاخَت نم ليلقو
 تلا ف قلع نانكألا ىيترع

 ردقلا سانلا ملَظ ًايدقو

 (ه)ردَن سانلا ىف لقعلا تيلدو

 (ه)رجَح نم ًابلق .ظلغأ بأ نم
 («)ركت ًذاتسأ ملعلا ىف اهّدش

 5؟ ا ىدوأو : ملعلا َككَف

 داوا ىخ راكلا كلذ
 7 "ا
 رو اان شيعلا فدخاو

 نم اصلخم دفحب ملو ء هتقاط هنع تفعض : اعرذ ءىثلاب قاض ١-

 .هنم اندو هبراق : ءىشلا فراش 1 ءىش لك فرح :اغشلاو .٠ ههوركم

 وأ « رهنلا وهو « ريدغ عمج : ردغلاو . همحدزمو هتدلش : ءونثلا ةرمغو

 ت6 عاجلا ديسلا : كيدنصلا 5 ليسلا اهرداغي ءاملا نم ةعطقلا

 نا ضان_ ما فايع فلا < ىلاولا
 ٠ عرزفلا كنع بلقلا عاور وه وأ

 0 للا للا ترا + طرقا
 ةيقفؤا .٠ فعضلاو روخلا 2 فصقلاو

 "ها اة رعملا ةفللخ 7 ءانشلا كح نوحسخلا *ةنجلا -30- كله
 : رهانلا نقلا رشملا ىا : رمفلا رفق تفح نطقلا



 ٠ ةلطلا راحتنا

 (1)؟ رثع ةررلابأ 5 هللا ةبيح دمايأ نم ِدّرولا ق ءىشان

 2 رم ع . . م

 (')رّرغلا هيِداَوَح قى هامرو اصلا ردص ىلإ مهسلا 59
 نما 710 60 7

 (ن) ركاب ريل لإ تسلم 1لز ؛-رشلا ةفارعلا 1 دايز
 رتولاو ًاموي ساكلل تطيب امو « لبحلاو مسلل تطسُب 7 كار 0 . ع

 ؟رطولا ضمعلا قلل من ضلوا 001 ا ع لا رفغ

 م . : 3 م

 (ة)زحشو ١ ليصل كةيليلو .لوايأ "ايضا" نه عتمي مل

 (ه)رصبلا رون 58 عمسلا باجحب ةعاس هنم خيشلا هت

 ًّ * 2 6 كان نع
 رصق بيط وأ ّلظلا ىف ةغفخ ؟اهةهبشي "ام ةثعلا+ ىف سيل

 رصتنم 'نيزع :ايندل) عضو وقاح ريقك ”ةيلقلا ب ابق 0 و 4 3

» 4# +0 

 (هرَدَي مآسي نمو ؛شيعلا مثس -ثدَج نع ربخ موي لك هيغ قب نع هع 7 1 7
2 2 

 رهم < ٍ 2 1  يمتاب ()ريَعو ءىتظأو + اجنلا نطخخ طعم كلا انتنلال فاغ

 م 14 ل 6 رق 2 ّ-

 (م)رَضتخملا سوُرَعلا هللا مِحر هّسفن .اهنم سرعلا ٌموي لح

 راغص هنا عزفب ىذلا « ءىبولا عزفملا كلذ ناويدلا بحاص ىأر (*)

 . ةديصقلاهذه مهل مظنف « تااحتمالا ىف مهطوقتبس دعب رصم ىف ةيلطلا

 هبسسح تا لمالا ليبس مهل طسبيو « سأيلا ليبس اهيف مهيلع عطقب
 : ىئاوحلاو . ةوقفلا ةلاهج ىلا ليملا : ابصلا ب هللا هافك ىأ : هللا
 دعبام تقو : ليصالا 1 ةركلا ىهو« ةركا عمج : ركالا لا بناوحلا

 مايالا ابص نم ىأ : هنم ه حبصلا ليبق : رحسلاو ٠ بارغملا ىلا رصعلا

 : مهلوك نم : ءائيو . مهرك : فاع  ا/ كرتب : رذبو . باشلا : ثدحلا با

 ..ةيدهلا ىطعا : ىدهأ ٠ جاوزلا ةبطخ نم :بطخ . هيلا تفز ىا « هلهأب ىنب
 : الكلا راضتخا نم , هابص ىف تيملا ىأ : رضتخملا /ل رهملا ىظعا : رهم

 . رضخاأ وهو هعطق ىأ



 ملال 5 دة

 هى 4 ةكلي.ل, تقحأو

 4 (رصعع)  نونمؤملا

 اي كنوعيابيو
« 

 ارا . يفك

 هب غلباف
 عع

 ودلمقب ؟« رثيبكلا تنأ

 مهل الهل
 امكلا َجْوَأ

 يحتافلا ٍةاَرعلا خيش

 ىدهلاب دمغيو ىضع

 دمحم مامإلا َى نمش

 امإلاب ةفالخلا ىرشُب

 م١1. ىف :اروتسنلا ' "ثعانلا

 2 م

 هب ( ةيواعم » ىَدْؤَأ

 انكنو ةغالخلا لعف

 00 اش

 (١)روغنلا ءاقنع تكلُمو

 زيفألا ىلإ مالسلا نود

 رئامضلا

 نئلا .. ىذ هدبألا

 (')رودصلاو

 هك

 هللا ةوقب ل

 ليفاللا ( تايعايقانم قلت

 (*)روكذلا مو ماس 4

 (ءليدلبلا شتم هنأكف

 ريدا هلل  ةطعفخنب

 ريدجلا وزنلا ٍلداعلا م

 روبقلا رفح نم مالسإ

 (ه)روشثلا لبق .ةعفعبو

 هوو قرع الالف + وون

 لومهجم مسالا فاورعم ريط : ءاقنعلا . ارهق ىأ : ةونع ءىشلا ذخا ١.

 هبشب ىذلا ةناتسالا رغث كلم هنأ دارملاو ءعنتمم زيزع لكل الثم برضب « مسجلا

 سماخلا داشر دمحم ناطلسلا وه : كدمحم "  هعانتماو هتزع ىف ءاقنعلا

 فيسلا وهو ركذ عمج : روكذلا + ةييحلا دسع ناطلسلا دعب ةفيلخلا

 ةبواعمو

 نيدشارلا ءافلخلا مكح ناكو « ةيومالاةلودلا كولم لوأ : نايفس ىبا نبا

 كلملا ةيواعم ذخأ املف ؛« نويسنلا مكح ىنعم ىهو « نيملسملا نيب ىروش هلبق



 اب
 8 4 "1 ع رو

 ريرغلا كللملا همصعو : ل يشرلا كلملا ةيلح وع

 روهدلا قلع : .كولملاو ”يثللم + عملا نى .ةلزابيا "هيو

 ىررهفلا الود يتلايشالم قللت > "يقيملا شالا

 (١)روهظلاب ةيربلا ينل“ قيبلا عير نإف غ ىنخي

 (:)زئيئزلا ىف. ضرس نميلو الا 2 انيألا ١ فيهضرساي ٠ نيل
03 

 روهّطلا كِمَد نم قحلا نا. عرش هه نميهملا د

 8 2 و 2 سله و

 روطسلا ع ةيمدقا ناكل -ةقلحسص ببباش راسك

 روسجلا (كيِزايِن) ىو «٠ ىرجلا (كرونأ) حده ىف

 (2ريسعلا  دلبلا حتافاي 2لب « مالسإلا (تكوش) اي

 (؟)(ريشبلا) ىلع ىيركلا (َرَمُع) ىنب نم مراكألا َنباو

 (")ريرّصلا ىلعو : مّدَّجك ىل ٍدلَّصلا ىلع نيضباقلا
 ؟ روركلاو كفحز موي كن اخد ىف كدج ناك له

 هي 0 0
 روسنلا صانق تدصو « د وسلا دايص تصنقمو

 ديسألا .تونم . ريزلا با هعزفأو ءىش هعار ىأ : ىمحلا عبر ١

 « ىنامثعلا ششيجلا ىف داوقلا رابك نم اوناك : تكوشو « ىزاينو « رونا م
 بع ناطلسلا لمحل نئيجلا اذه اهب” عاق ىتلا ةكرشلا ىساز لله اوتاكو
 4 ةيكرتلا دالبلا ىف مكحلا ساسا!هلمجو دوتنمدلا ةداعا ىلع كيمحلا

 . هتلالس نم اشاب تكوش ناك + باطخلا نب رمع ةفيلخلا وه ؛ رمع
 ب لتسلا دهس ملسو هيلع هللا ىلش دمحم ىبنلا ءاممسأ نم : ريشملاو

 , هي ةياتكلا دنع ملقلا توص : ردرصلا فويسلاب ةعراقملا دنع عمسي توصلا



5050000 

 اورلا ىف كل اهستس َ

 ادجس كل مهتأ رو

00 2 03 

 اورتوو سوٌءرلا اوضفح

 يح
 ومالا نم كاهد  اذام

 كانو تيتدح نإ 0

 11 روم ©

 انألاو 1  ةيورلا ؟ :ةقيأأ

 نر تنبا هيما حو

 حي ٌكيلع ريرسلا اولخد

 يرسآ 0-0 ُمِظْعَأ

 0 يا ا

 لزتعا : تلق . لزتعا : اولاق

 و ا |

 مهروتسو 0: نم تاديقو

 و 2

 مهتس ا. .خئاضياب ونش
 افتحا هب تظفتحا اله

 روكبلا ىدل كلوُهْلأو 2ْح

 «١)روضحلا ق ,نىموه دوجسك

 «)روهظلا نّماوقأ لذلاب
 ان ةيه جنو ار

 روثعلا الو  عوزجلاب

 ؟نينغلا خيشلا ةمكفبو + ّ

 «7)(َرْيِبَت) نه: دعاوقلا ُكذ

 («5)ريرسلا و قب وبكت

 ريسأ نمل ةفيلخلابو َن

 «ه)روصّم دسأ ىف ٌرافظأ
 ريدقلا ' هلل مكحلا ٠ ُت

 روهش ىوس تربص امو « ن

 ريسعلا مكحلل تدعو

 (>)روصعلا ىلاخ قى نوراه

 رهرنلا  ايندلاب تحضو
- 

 2 1 ا .٠

 ةايرق حرت ملييحرم

 هبلكف هللا هل ىلحت نيح هروض> ىأ: روضحلا ىف ىسوم دوجسك ١-

 ءمهروهظ ساوقال ارتو لذلا اولعج ىأ : روهلفلا ساوقأ لذلاب أورتو -؟

 اهيلع دش اذا سوقلاب رتولا لعفيامك مهروهظ سوق لذلا نأ ىنعب
 نوف رصتب : ريرسلا بر ىف نرومكتحب ب فورعم لبج : ريبث ل؟؟
 "50 هيف اهقلعا : ءىشلا ىف هرافظأ بشنأ  ه  مهتليشم قفو هيف

 . نييسابعلا ءافلخلا نم: ديشرلا نوراهو روصنملا رفعج وبأ



 ل ع

 , .- 2 ٠

 (')رودخلاو عداخملا ىف ٌرث اودلا  نِهيلع تراد
. 8 1 

 (؟)ريشعلا ٍرسأ ىف نتبو ليبمعلا فقر ىف نيسم

 دوبطتلا١ - نورك. : ةعارج 8 . ننقل نقيا نيهعتن انام

 3 2 2 8 25 ل وو

 ()ريصن الب نجمبرو نمير ةرصن

 (0روبخللا ١ يقيم شاكو  نكويح ., ةاقتلا - اقع
 ِ ل 7 سود

 (ريرج) : نم رعشأ ؛ ىّدرب فا نإذ“ةتزجح+ نإ:اانأ
2 # 

 ريثنلاو احرش  زعي م

 ريخألا .::نمزلا . نقلك مايك كاش وا بولا اقطع

 ريمضلا ىفو ٍداؤْفلا ىف عض  ءضت نإو ِكولملا خيش

 ريا قعر رشي هلل# ىلا قياما ب يد

 4 مث ع رو

 ريكنلاو  ةتاهثلا نيب هلجنو « 20١١ هنوصنو

 روغتلا كللل. ديد نا دلل كا ةبلنس ف للة

 ىه

 (ه)ريصقلا مكحلاب نسلو ل اوطلا نيثالثلا تلد

ِ : 
 ريغصلا قو لا ىف .كل ادي.-ام رماتو ىهنت

 ريش وها ابك اوكلا ادفع قد دل قفحلا

 ١ عداخملاو . رهدلا فورص "نم ةبئانلا ئهو « ةرئاد عمج : رئاودلا :

 هيف زرحب ريبكلا تيبلا ىف نوكي تيب . اهرسكو ميملا مضي ؛ عدخم عمج
 ناطاسلا وهو « نهديس : نهبر 1 لظيلفلا مخضلا : ليبعلا -5 ءىشلا

 ضاييلا فيقيلا : ققنلا . ديفهلا ىابنلا : ريشا نا ةييبلا دوم

 ناطلس وهو هل تضم ىتلا ماوعألا : لاوطلا نيئالثلا بق .٠



 هب( #0

 اهيل فام كداب نا

 تاعّرنملا

 ايرزا# كرر - © "تارقانلا

 قرانا ويت را

 ابيطلا 2  تاممالا

 امزلا .  . نع ١ .: تالعزتلا

 ةقعلا هنو قيد تافرشلل

 ىلع سيقلب لك نم

 57 نب .اًذوفن ىضمأ

 اشملاو < بفرافرلا .نيب

 ايلا .. مس لارا ضورلاو

 اننسلا 2 قلتؤم ٌردلاو

 اينلا -قؤخا ٠ نكس < ىف
 اهلوأ ا مالا

 ققالاو +: +: (5يْذَي)-... ست

 ( ةسنآ :نساو الا دسإ

 ةيروح
 . لاو عمج : ةالولا بلا هلم > ماقألا

 1 رعل] -14 ةيكرتلاةلودلاىفناطلسلاءارزو ريبك وهو

 اينبب ةيكلم.؛

 رتولاع ٠ نول

 : مظعالا ريصلا

 , يسييقلب تاني ةيبطلا ةجئارلا

 معمج سفنلا ةبيطلا ىهو :

 عرتا نم ةعرتم عمج ٠ : تاعرتملا تاننةيعاتلا ءاضيملا ةأرملا ىهو 3

 © ننوكيضلا ٠

 (١)؟ روحو ةكئالم نس اه

 (؟”)رورسلا نم تايوارلا ءام
 رورغلا نم تاضهانلا ل

 (؟)رودصلا ىلع تايهانلا «

 «])ررهزلا  لاثمآ ٠ فعلا ت

 ريضنلا شيعلا ةوشنب ن

 روحبلاو كلامملا ىلع - ن
 1 م 0

 فلا ”””اهتدعا-  ىسرك
 ع #2

 (>)ريمآلاو ةرامإلا ق قمل

 6/) ريرحلاو «٠ فراخزلاو « ففر

 ريدغلا مجح ىف رحبلاو

 ريبعلا حاّيف ٍكسملاو

 (6) ريغملا تاراغ قوفو « ِك
ِ 

 ريفغلا مجلاو ليخلاو

 ريغملا ٠ ججنلا  ”ةياين ل

 .٠ روحلاو ٠

 هل لاشو ؛« ردص

 عم اهتصقو © نميلا ضرأ نم

 يالا نيا

 هقرفر عمج ٠ "قرن لأ تت ديقرلا يرام ةقلخلا ةجوز : ةديز كام

 + هت فرش عضوملا وهو © فرشم : .فراشلاو ٠ شضشارفلا وهو

 ا ببنك وك ٠ زااتلا يف اينيبلاعا : ضرالا فراشمو



 و ا اص

 00 و

 (!)داقرلا ٌذيذل ”نفجلا منبو ىتحار ىىنبلسُي ةهّريفص

 (؟9؟9دادجلاديدحلا بايِنَأ فيكف اَقِيفُْم ىكب بئذ نم ُبوقعي
 (؟)دارملا ا ٌكنم ةرظنف مهجاح فحل كاعر  ٌرظناف

 .ه 5 8 .٠ .٠

 داوجبلا هيبأ نع داوج الإ . .مهنم انيق ( طيسقلا] بلط نإ

 ديمحلا دبع ناطلسلا طوقسو ىنامثعلا بالقنالا
 # 2 م ه

 (0)؟ زودبلا ابن اهعاج له 2 روصتلا تاذ «ازيلي9 لس

 ريزغلا ممقلاب كللكيلا هيا ل و
 (هزريدسلاو قتروخلا لع"ح 1 اغا 06 ا

 («)زيبكلا ”يلفللاو  لطاسلل دبا © 0050

 روصقلا..لهأ: الو ©:ىرت زر -وصقلا  الفأ © ٌمْيمَجَتلا بهذ
 ريدملا ..ديب 2 هسوحنو هٌدوعس رودي كلف

 ىكب « فسوب وبأ ىبنلا .: بوقعي ب" راطقلا ريفص ىأ : هريفص ١
 بئذلا نا هوربخأف ء« فسوي ةوخا هؤانبأ هيلا عجر نيح فسوبي ىلع

 بتك, ىف ةظوسبتم كلذ ةمتواو لق نع وألم هيل ناني نأ دقو ةلكا
 لورزنك ىأ : داهعلا بوصك . ةجاح عمج * جاحلا با ىنيدلا خيراتلا

 ٠ هلوأ ةرسخآ كرديف ابقاعتم لزني رطملاو , دهع عمج : داهعلاو ٠ رطملا

 « ةناتسآلا ىف ميظع رصق هب ىمس دقو ؛مجن مسا : كرتلا ةغل ىف  زدلي ه
 :(خلا .. لس) هلوقب بطاخملاو . هكلم مايأ ديمحلا دبع ناطلسلا هنكسي ناك

 : قنروخلاو . هكلهاو هيلع ىتأ : رهدلاة يلع ىنخا 7 ناطلسلا اذه ومع

 . رذتلا ىثب كولم دحا ركالا ناّمعتلا كلمللا قار كلاب ةزيحلا ىف ناكارشق
 . هباصأ : رمالا هاهذ لال ةرذانمللاضيأ ةريحلاب ناك رصق : ريدسلاو

 رصق اهب ناكو : ةرهاقلا ىقرش لينلا ف ةضورلا ةريزج ىه : ةريزجلاو
 . دارملا وهو« ليعامسا ويذخلا روصق نم ميظع



 ع

 ىدهلا ىسيع ةمكحلا مضرأو
 ل 7

 ىهنلا ضايح تناك ىبسردم

 نرتب تايربلا خياشم

 0 با ا

 ةيييرا اهب ام أ ىيمأ كلذ

 ايت ىف يوك ناعوت فذرقأ

 (1١)داسولاو ةاقايم ىبرت ماي

 ()داشرلا راد + نافرعلا ةرارق

 دايقلا اهيلإ معلا ىف نوقلي
 (كدانيلا لف بيشلاب قيبصو

 (هذولنبلا تاق (ةبقلا) يو

 دادتما لفل اكنخلل رصم نم
 » « 2 هر

 («)دايعلا بر نوتيزلاب م ام ؛؟ رضنلا ىنوتيز ىللج الول

 ؟39اللا ق/اهلثم اح ىلا قررت... .ىغلا + .تاذ ." ءارهزلا ,. ةحاولا
 3 ل 2

 داقتا صضومشو © نيسح رودب رحضجو حبصلاب كيرت

 انف ابنت زن

 عا 3 - هر و ظ006

 («)دادع نم مهل هللا صقنال  اطقلا بغزك  دعساي - ىِنَب

 222 ىلشاب لست رو مع - مركاف قسلا ”كلئافأ نإ

 (8)داغ رصعلاو رجفلا ىف مهعمجي رحئار ىّْذأ نم مهيلع ىشخأ

 ١ ملعلاو ؛ هعضوم ىف ءىشلا عضوو ؛ رمالا باوس :ةمكحلا «
 مالسلا هيلع ميرم. نبا : ٍىسيعو . ملحلاو « لدعلاو ٠ لاا يرتلاو 0

 نمم هب كاسوتب ام لكو اكتملا : داسولاو . ىبصملاًأيهي عضوملا : دهملاو
 هداسوو هدهم ىبارت ناك نأ مايأ _ « هريغو شامق :  ةيرطملا ةسردم

 اهدصقب ناكو ءامدقلا نييرصملا دنع ىربكلا ملعلا سرادم ىدحا : ةميدقلا

 هيف عمتجي سدتسملا عافلا : ةرارقلا . اهريغو تاتيويدنلا دالب نم بالطلا

 د ا ييتلاو شيم يستو نأ بيشلاب ىتيبصو لا رلطملا ءام 001

 ىملح سابع ويدخلا هانب مي الت امب ( ار شالاا يساوبف نم ةعان 6
 رصقلا ادن ىلغ اهمسا بلغ دقو ١. راثاللا ”ةةلئرلا ةثينبالا : دامعلاو

 مسن هرمثو © فورعم رمثم رجش : نوتيزلا 0 ةدامع اهدرفم ©« ثنؤؤتو

 ةرواجم ةرماقلا ىحاوض نم ىرخأ ة -بيحاض هب ىمستو « اضيا انوتيز
 ةضاولاو «نسش نيغ ةعباو ىه : ءارعزلا ةحاولا باس ةيغلا 0000 |

 نُشر د 1 وال بفرأ عيج# بغرلا بال ءارجبملا ىف نشغختم

 داغ حئار 8 ةمامحلا مجح ىف رئاط ىهو « ةاطق : اطقلا . ريغص :

 ةرهاقلا ف سرادملا نقلا ءانبالا هبكرب ىذلاأ ناخبلا راطق دبرب .



 د

 مهرصع ف نمايلا داس ملعلاب

 العلا ىغبيو ّدجملا بلطيأ

 نا“ 10 كانا

 هماز "نأ ممل  (ضحا م

 دجت مل نإف .٠ ”ىاوكشل اعمس

 مكلضف نم ناك ام ىلع اًلدع

 وأ اًكيعبو 6 ًانايحأ عمسأ

 نا اي كل ا

 لكيه ىف قلاخلا دحو دق

 مهتانايد دنهلا بذهو

 (١)دادشلا َقابَطلا عبسلا اوقرشخاو

 ؟ داسك مهيف ملعلا يقوسل موق
 ()داقتنالا الغ ٌردلا الغ اذإ

 (دارآ نم لخ ليقلا ليمأو

 (؟)داعت 'ىواكشلاف و ال وبق كنم

 («)داز لدعلاب عزو نإ ٌلضقلاف
 داشت ويت 1 ف ةيردع

 (ه)داجيلا ّنكو «فيسلا انأ ثنك
 (ه)داشو ًانامز ( ٌدْروّدإك ) داس

 (/)داع لبق نمو طارقس لبق نم

 (م)دابو ىزومر نم ٍفاخ لكب

 (زينيقا دنإ ديب ع نورا
 ١ عبسلا تاومسلا : قابطلا عبسلاو .اولجو اودجم : سانلا داس «

 وهو « دقنلا نم ةغلابم : داقنلا 5.اضمعب .اهضعب ةقباطم ىأ قابط ىهو
 ءىشلا ىلا رسفنلا : مالكلا ريغ ىفو . بويعلا نم هب ام راهظا : مالكلا ىف
 اممس ؟ب ايلاغ هلعج : ءىشلاىلغانم : اهل. لغمو :+هئيدر نم هديج ةفرعا
 ىلع ادذفاز الدع بلطا ىأ : الدع 5 اعمس اهعمسا ىأ : ىاوكشل

 تغت : زيرسلا تالس فيسلا نئامح: داتا اظفذ. مككضف. نم لصتخاام
 زيلجنالا كلم : دروداو . مهيلع اطلستم هموق ديس راص : داسو . كلما

 مانصالا تيب : لكيهلا 1 ءانبلا عفر : داشو * نآلا مئاقلا جروج كلملا لبق

 ىلوالا برعلا نم لجر مسا : داعو . نانويلا ءامكح نم ميكح : طارقسو

 ءىثلا بذه -/ هللا ىبن دوه مهيلا لسرأ نيذلا مهو ©« هموق هب تيمس :

 رهاظلا : ىدابلاو * رتتسملا : ىفاخلاو * بويعلا نم هرهطو هنيشي امم هصلخ

 ىحولا هيلع هللأ لزنأ : هيلا ىحوأو“ مالسسلا هيلع ىسنلا : ىسوه 8ك ٠

 قحلا ىلا عجر : داهو .

 ىذلا ىبسوم ىذيمالت نمو



 ووو

 (ًاذدايز ناشل ' هعناضم“ جرخت ملو ٠ ناسح َناطيش عرتخي م

 داليلا ةزيزع تنيلاعلا ىف ةباصع نايبلاب مّرك هلا

 (؟)داحآ نم لخت مل نإو « 0 هدعب ٍنورق نم :ثدحأ (اريرغل

 ىداعلا ميدقلا الو « ٍديدجلا ىفال هذْلَت كالا ةيرخ نى رعقلاو

 ناب ييفلاب "كمل ءرطتاق 2 0وآ كيوب ىف ”ةريشعل قح

 داوج ريغ نيرطشلاب تنك نإ مهدزف « غوبنلا ٌرطش مهينكَي :

 دنبألا " نلمنع ٌلبصألا ”ىتخ انكرف' © تاذللاو كئاسن ْعَد وأ

 هزل ىف هزو “ قامجلا“ قي كانا 57 الم ىذلا نإ

 " ملكتت ةيرطملا

 م 5 5 ف

 داهجلا لثم ملعلا رشن ء تقفو البلا ىذ+ معلا ٌرشان اي
 دان لك ى ملعلا تي د قللا تيأ“ دلل رحْرَص قاب

 ثيح ىلا هعارتخا ىف قترب مل ملاع هنأ ديري : خلا . .٠ عرتخي مل ١

 رعاسشلا : ناسحو . برملا اهب هللا مرك ىتلا ةييناسسللا ةغالبلا عدتبب

 برعلابطخا نم ناك « نايس ىبأ ني دايز وه ١ دايزو . فورعلا ىباحصلا

 ةرعضش نأ دنرب « ةذايلالا بحاص وهو « مه ركذب هل رع

 :خلا 0 ةريشعلا قح ودعا ساد مه ددع قداح مالا نيديجم ءارعش نم لخت مل

 وهف ٠ نيلو قفر ىف ىناحيرلا اهب ذخأ رومأ هدمعب تايبالاو تيدا اذه ىف
 كنال « ةئيدر م كظافلأف « ل سلا نيد تناك نبك

 ال1 لفت رتل امتتل قينحم نا كموق و كعريشفل ءافؤلا ىخدقب اضباو

 سحأ » (ه*) . اهب قطنلا ىلع ىرخالا تافللا لهإأ ىوقب الو : اهاوس ةغل
 >0 لاابقللا فه ةحاحبب (ةيرطلا) نكسب . ناك .مايآ ناويدنلا .بجاسص

 . « ليلجلا رثالا اذه ءاشناب موقي نأ ةيرطملا



 الط كلبساك .ناسيرلا |١ انس
 هناكم . .ناجرومل اوشا

 انئيب ةّدوملا ىلع نامزلا فلس

 اسددر تابيطلا
 'ط 5 3

 لواب تسلو - ايروس مجن اي ه2 هل هلع 1 و

 1 اذإو

 كلام لولط ىف كتلايخ لِجَأو

  ىرقلا لس لوقأالوروبقلا لسو

 اهرييمأ تالتملا دم راينلا فوك

2 

 ملاعب بابشلا ٌمايأ تيضق
 اهلك َحيئاورلاو حئادبلا دلو

 ١ ةجئارلاةبيط'تانن ؟ نان ركآ .

 (لداببمألا  ةسب ٌدلَصلا نإ

 ()ىداّؤف ءافتحالا عضوم تلميو

 (ماداقر تاثبل لبا ركض تارك

 (5)دادو 0 رمخ قيتعل

. - 

 (0)؟ داقو ٠ ريف نم تمن :اذام

 دادغب ىلع ٍلغ دعب لجتو
 (ه)دالب رموسر قو ؟بتارويت مم

 (/)ىداب وأ رضا> ةعيبر نم له
 (6) ىداحلا ىو ءابم "فبل لعن

 ع 5-9

 (ة)دازيالا_ةييثق ...ننلا ف
 ىداوع نايبلأ َدلَم نأ“ هيَبَعَو يمع© م

 رهو ٠ فام دمتح : داحمألاو
 ا د » .٠ ١

 ٠ ءاتسشلا لوا قفاوي ناكو سرفغلا ديعع وه : ناجرهملا_ *” فيرشلا ميركلا

 ىف ةغلامملا : ءافتحالاو . لافتحالا انه هب دارملاو ٠ فيرخلا ىف راص من

 : تاوتسلاو . ىضم : فلس  ؟ حرفلاو ردورسلا راهظاو ماركال)

 مولا : داقرلاو ساعثلا ىه و هنس عمج : تائسلاو ٠ هنس عمج

 : لوأب تسلو 6 مسبدقلا : قيتعلاو . اهتيسسن تعجرأ ىأ : اهتددر 5.

 « اهموجن نم ,لوالا تدسلف ادبروس محن تنك نأو ىأ ©« قالطالا نم سارتحا

 اذامو ٠ ذنورخآ لئاوأ كقيس دقف . اهل مجن لوأ تسل وأ « كاوس لوالا

 رهو : للط عمج : لولطلا ب اهيلا با ستنالاب تعفر اذ مك ىأ : تمن

 : ةعيبر لا/_ رثالا وهو , ممسر عمج : موسرلاو ٠ رادلا راثآ نم صخسش ام

 ىلا بهذي نم : ىدابلاو رضحلا لزني نم : رضاحلاو ٠ برعلا نم ةليبق

 : تيضت لك حاصفالاو نايبلاعطتسي مل : ىداحلا ىه 8 ةيدابلا

 .اهب ماق ىتلا اكرم وه هبابش مايأ هب ىغق ىذلا ملاعلاو « ئناحيرلل باطخ

 *٠ درب عمج : داربالاو . اهتديدج : داربالا ةييشنق



 هداك ١ لمه

 ةيقب .٠ كيبناجب لامرلا كلت
 اهلايح َليزنلا انمركأ نحن نإ

 اًقوطم كيطئاحب ( نيمألا) اذه
 هرعشف .؛؟ دولخلا كنم هدءعي نإ

 ٍمبجحُم لك تسملل « (ُنيِمأ ) هيإ
 ىلا ىديألاو ٌراجحألا لّبق مق
 اهنإ « ةنانككلا نع عوبنلا لخخو

 درا مأ نكت مل نإ - ىريقلا مأ

 اتاحمل نم قرشلا ىبشغي لاز ام

 ()دامرو « ةحامسو « ةمعن نم

 (؟)دافرإلا عِض وم كدذدع تاق

 م داقولاو جاّجحلا

 (ة)دافنل .هنايب سيلو « قاب
 (ه)ىدابو لوقعلا رثأ نم نسحلا ىف

 (د)دارآلا نم اًدهع اهل تذخأ

 ()دارآلا كا 4 نيوبكلا دع

 (ه)دارفألاو نايعألا

 (9)ىداه عاغش رةملظم لك

 مى ا.
 مدعتم

2 
 ةباثمو

 ءاطعلاو دوحلا ىهو 2« هنم داريام لع لخارلا ةعفاوم . هةكعكافتملاا تن ١

 هب ىنك دقو ,2 اهقارتحا دعب ةقرتحملاداوملا نم ىقبي ام : دامرلاو . اضنأ

 داقب1نم رثكي هنآل ٠ ميرك ىأ . دامرلا ريثك نالف : نولوقب امك مركلا نع

 .. فيضلا : ليزنلا 5 فايضالازم نيلكالل ماعطلا عنص ةرثكل « رانلا
 . امهلوسح ارئاد : اقفوطم ٠ “"'  ءاطعالا , دافرالا ٠ اهتلابق : اهلايحو

 نا 8  مدقاذا دفو نم ؛ دفاو عمج :دافولاو . داصقلا : جاجحلاو
 ركذلا دولخ دارملاو « ءاقبلاو ماودلا دولخلاو ٠ هتفيو هزواجي نا ىأ : هدعب

 هانعم ؛ لعف مسا : هبأ د عاطقنالاو باهذلا : دافنلاو . صخشلا دولخال

 مالا رهاظلا : ىدانلا .. روتسملا : بحجحملا . كثيدح نم ىندز

 ءوضلا طاساو سمشلا عافترا تقو وهو . ىحضلا دارملاو . دار عمج

 ىرقام وأ « ةفايضلا : ىرقلا مل ٠ راهنلا نم لوألا سمخلا ىف

 . مهرابك : سانلا دارفأ . مهفيرشو موقلا ريبك وهو « نيع عمج : نايعألا
 ؛ قرشلا ىشغي 9 ديرف هل لاقي لب : درف دحاولا ناسنالل لاقي الو
 : ءاعشلاو © ةلجعلاب ةفيفخلا ةرظنلا ىهو « ةحمل عمج : تاحمللاو . هيطغي
 ٠ سيمشلا عوض نم رشتنبام



 د

 : ٍدانو « لالجلا ٌمارهأ جان فق

 مهنويع نيب هيف عزفتو ءوكشن

 مهتارثب ىوهلا ثبع ع

 ىف ناوخإلا قّرفت فيك نينو
 هسفن ةقيقحلا ىف .طلاغملا نإ

5 
 ةلاقم ثالثلا بيجاعألل لق

 افُضلا لع تنيأر امف 2 :تنأ هلل
 هه د5 ,

 ةيسدمت ةعور ٍلباعلاك بشكل

 دعاوي : مويالحأ نم تكا

 ()؟ دان وأ دلع َكِتانب نم له

 (مردالوألا“ خرم ”ةوبألا ١ نإ
 (4)دايققب ىوهلل قلم لك نم

 (ه)دادعألا ”قرفت البلا شقو

 (ه)داع ةفيعضلا .سفنلا ىلع رغاب

 نمناكمب فتاه نم
 (ه)داتوألا ىلع الو َلالجلا اذه
 (9)داّبعلا ُكيلعو

 («)داشو

 و 0

 ةيناحور

 (١٠)دامعب مهقالخأ نم تعفو

 رصم ىلا كفو » ايروس ءاب دأ نم بيدأ ىناحي رلا ىدنفا نيمأ م

 , مارهالا حفس ىلع الفح ءابدألا ضعب هل ماقاف

 اقرا . نايا : لالجلاو . ةراسملا ىهو « ةاجانملا نم :
 : ةانملاو .٠ ردقلا مظع

 يبهعا_ديكص ةاينا مه رطاش

 ىف ىئهانتلا

 ىذاتلاو ,”نسولجلا ناكم ؛ ىلا و ناجحا نع
 ايدان سيلف اوقرفت اذاف ء اوثدحتيل موقلا هيف عمتجب نيح سلجملل مسا

 نتلطلملل .( هيف“ ١) ريمتكو < ةيقكنن ع زتتو دمع زكشلانللا > ركفإ نح
 :مهثبن 5 .٠ ابأ لجرلا نوك : ةوبألاو . مهمامأ ىأ : مهنويع نيب . ىدانلا وأ
 تلاغ وهو « سفنلا ةدارا : ىوهلاو * ببسعللا : ثيسعلاو ٠ مهفشاكت

 نابا عراضم : نيبث ده . هب داقب لبح لصصالا ىف كايقلا ٠ رشلا ىف

 اهعقوم ٠ هسفن ظلاغملا 5 تب تملا نان نقلا : ءالبلاو . هحضوا : هي

 ديرب -:تالثلا بيحاعالا تالت . اضيأ ملاظ : داع ملاظ : غاب "٠ طلغلا ات

 اهمظعتس ةاينيسستالا آل بيجاعأ تناك اهناو © ةئالبللا مارهالا ب

 0 ىهو ( ةيوجما درفملاو < بيعتلا يم اذهو ( كلل ذم ةقوراةب دقق

 ادش نم داش ٠ هحدم : هب فته نم«حدام : فتاه . هنم بجعلا نوكي ا1

 ىهو © ةافص عمج : افصلا م : . منرتو هب ىنغ : رعشلا
 . لابجلا : داتوالا . تبنب ال ىذلا مخضلا دلصلا 0

 : ةدامعلاو . لامجلانم ةحسملاو . ةعزفلا : ةعورلا
 : ءىشلادامعو . ملح عمج « لوقعلا : 0

 . ثالثلا بيجاعالل هلبق نيتيبلاو تيبلا اذه

 ت1. قلاع عقم

  .- 451كشهونناكث  1



 ا -

 0 1 1 5 ُ شكري م وب 2

 ادرؤم, ' نونفلاو ... : ةيرقزعلل ده ايلك وشلل اينكلاو اس نان

#0 2 

 0 م 3 ُ . 5 <. ٠ و
 ادولخ رومآلاب كمسال جرت 3 ةَلَز ق هلاوز رومألا دجم

 (؟)اديرش مالظلا ىف (ٌةفيلخلا) .ًظِنُت اهّيدَت مسابو « ىروشلاب ٌدرفلا
 ادوجو نيملسملل اولعجي م ةباطعأ يللا + نوعا+ ا فاقع و

 (انرخو للصم داوسلا « قلع ٍلفاغ داوس نع كلذ نوضقي
 < تاو

 ادرطتع قرأ: نمل رومألا رحت . انك ةيبغلا هتئيشم'  ”اولعج

 انيق  ثوفشلل - اذ لهجلاك نو توحشلا ؛لإ "ترفل ىإ

 (9افردلا' مامرلا 'دلت- امك اَّلِإ ”ةئار  ةايجلا “اهلي هللا لهنا
 هس رع

 (4)اديلو تامف ع اهّرصنَع ةاطخأ اممِإو « ةايحلا روص نم لخي م

 اني ”لاجرلا رار تينلآ - :؟دلجت» طلتملا "هرقل نقلا هذاو |
 ا 3 ت6 0 5 اما ا ا

 ادوقر نوكرحتي ةبصع قى ونم ىديلا وفله ل تيارو
 , وع : 98 ى 3

 (ه)اديدس نيلِطُبملا مهس ناكام لطابب هشرت ال « مهس قحلا

 انودزم ةحالس : لانسرلا كنق + انيرلف“أ ةيسفنفا رياء السلاو

 . مهتماع

 ه؛ :ةمر عمج : مامرلاو 5 هسسب ثدحب ىذلا بارخلا 9 لهحلا تاوم 9

 لماجلا ن نأ تيبلأ ىنعمو ةفيحلا انه اهب دارملاو 6 ةيلابلا ماظعلا ىهو

 ا لاك قلو تاق 6. يظعب تاب الع دل ال .همبطي تنيلاو )4 قييم
 قباسلا تيبلا ىف « دودلا ىلاةراضثالا -5 دودلا الا اهنم اشنبال
 اآذافن رثكأ نركب نك نئيرلا ةيطقسصلا : هسشيرب مهسلا شار ه
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 اًمضاوت نويعلا نع ُساسألا ّخ
 ةعيدخ لكل مهتطفأ ناك ام

 هس يغفل
 اوكشوأو « بابشلا مايأب اوداج

 ةبوُثَم داهجلا ىلع ءالجلا اوبلط
 همويو: .ةالجلا . قوداق رى شلو

 هن َدْيَق مُطَحَت ادنا ةنيسملا زتكو

 عل 5

 اهدويق نأ (حيرصتلا) نم تحبر

 ٌةدَع (عبانملا) ىلع نْورَت ام ٌوأ

 ىدملا اوذخ : ٍديعسلا لينلا ةيتفاي
2 1 

 ىذالا اوبنتجاو « ناودعلا اوبكنتو

 امنإو ءرومألا لهأ ادغ متنأ 1 ٌٍ 71 : 07

 هخورو نامزلا هع ىلع اونباف

 0 بسلا د 4

 يق امورك ىق هيلإ الو

 مك ابح دالسلا مسق ىذلا نإ

 . ”ةيرصلا ةياينلا - ةيشقلا

 اديشُم ءانبلا عفر ام دعب نم

 اديرأ دالبلاب 7 لكلو

 (ة)ادوُمَع نيبملا قحلا ىلع تماق

 ادوجلا ٍةايحلا ىلإ نوزواجتي

 ()اديهز داهجلا ٌرْجَأ اوبلطي م

 اديع ةنانكلا همست موي

 ؟ ادويق دالبلل مُطحُي اذ نم
 (*)اديدح َك و « بهذ نم نرِص دق

 ((؟ 0 ؛لمقلال

 اديدم داهجلا سفن

 (ه)ادومحملا فقوملا رصحب اوفقو

 اريك كيلا ضال قبب

 ادوُكَو رومألا ىف مكيلع انك
 انيدشو ًاجذاي» ةرادقحلا نكَو

 اديدج ةقاتعلا نيمّسَألا ىلع ىْبي
 ادوبعم ههجوك هولعجت نأ

 (6)ادوجه هودبعاو « متغرف اذإو

 (/)اديجم موجنلا ناطوأك ادلب

 َّناوفئامتاو

 دونجلا ءالج ءالجلاب فيري  ؟
 "١91 ٠ ةنس رباربف حب ريصت #5 دالبلا ضرأ نع ةلتحملا ةبزيلجنالا

 ٠ لينلا عبانم

 وهو 2(« دجاه عمج : دوجهلا .هوبنجت ىأ : ناودعلا أوبكنت  ه

 هاطعأ: هابح ل/  ليللاب ىلصملا وأ مئانلا

 32 ءامسل)

 نع ةبأئك : موجنلا ناطوأو .



 ةسسسا 11 مسعلا

 (؛)اديجو ِنّيَتَلَمُم ةرجو ءابِظك ١ ةَيْمُد دساوحلا قّدحلاب َنُْجِدَحَي

 اديزم تعطتمسا ام انسُح_مهولا ىف اهنقيزت تبيح ولف .لامجللا) .. توح

 او كلل © كسلا لأ ايقاع نبط ناباولاب رجول
 اديرغت هراتوأ نم : راج اىكاا منرلا نربلا ص ا

 (')ادوفصم اهِفّرط رحاسل قِلطت مل « هانجسلا َقِلْطُم اًدعس تنك ول
 ا افرك نلا) و طل هك بس ع هتع كسؤرلا رقت اع

 اذ كاذويسلا 2 كيلإ تلم) تتارغرت نيرعلا َلابشَأ « ٌرصماي

 (©)اديتَع بابشلا ىف ةموكحلا َنِشح  هباقعب مهلان ةسايسلا ىضاق
 لي كو < ني رالف  ةناقف دقع نرك ,كدارتلا كما

 انك و اًمتنثدب تنكح امِل ةكلام ريغ ةسايسلا ىضقت

 ؟اديصق نامزلا ٍديج ىلع ىتَّبت 2 ةيحت بابشلل مظنتأ :اولاق
 ادوقع ءانثلا ومهديزأ نأ نم رِثام َدَفِع متأ بابشلا : تلق

 «م)ادوقعم مهتاماه ىلع اًبات تلبقو « ُدالبلا ُمَدوُهْج تلق
- 

 أدوهجم مهناطوأ ىلع اونم الو « هرجانح اوّدم امف « اوجوخ

 هةيمدلاو . قادحالا : قدحلاو . هيلارظنلا دد> : هرظنب هجدح ١

 هنكسبت « ةرصبلاو ةكم نيب عضوم : ةرجوو « ءانسحلا اذه اهب داريو

 ام ىلع تاليمحلا كل وأ نإ تسااأذه ّق دارملاو 4 شوحولاو ءامظلا

 بك ءانسحلا 000 نفقو دايحتلا ةبعث نم نويل شأ مينا

 انهو + للقملا قئوملا : م 22--

 اس اسوي الوب تاما ع

 9 مهعربوزت تول: : 0 ا ينال توبث :
 ا
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 (!)حاجسل وأ ( باذكلا ) ىلإ وعدي اًيعاد رضرأ لكب عمم!

 حاب َميِب نيثلا ٌعابي اهيف ةنتف ضرأ لكب نّدهشنلو
 (؟)حاحّنيلا اهِدقَحو « سوفنلا ىوهو 0 هيفيسو ٌرعُملا بهذ ىلع ىَتْفُي

 ٠ مير كت

 ()ديضن _متيلا نع بتايسابلا اديغلا تامعانلا ىحورو ىأب
3 . 0 

 (؛)اديمع بولقلا نم ىلؤذلا رفذي 2 رتاف روح رع تاينارلا

 )نطو  (هلارع " تضمانلا يلطف ننارلا نع رسابمارلا

 (ه)ادودق ميسنلا عم تاعتارلا اًرئادغ مسنلا ىلع تابعاللا

 (,)اديرفو ًاؤلؤل لئالغلا «ْلِع هيشوو ليصألا بهذ ىف نبق

 ء 1 حتمي 2 نم اهيف ممطا ةفالخلا نع كارتالا ىحنت نأ كيري ١

 ةمليسم : باذكلاب دارملاو « ناكم لكب نورهظب نيعماطلا ءالؤهل ةاعدلا لعجو

 : ةهفيسو هبهذد دارملا ٠ "  ةوبنلا ىعدت تناك ةأرما : حاحسو باذكلا

 هوفلاخ نم بيصي ناك ىذلا باقعلاو « هوعاطا نمل لذبي ناك ىذلا لاملا
 6 ,ء ءانجس قلطا ١955 ةنساشاب لولغز دعس ةرازو ىف د“

 ابم اهنأ ذئموي عاش ةرماؤم ىف مهتنادادق ةيزيلجنالا ةيبركسعلا مكاحملا
 8 ناويدلا بحاص دج 00 1اس تالا بايخ لك تاددلول د

 ىلا ىحورو 0 0 فيارب دهعلا كلذ ىف سانلا لاب لفت

 ميتيلاو . فاطعألاةنيللا ةيراجلا ىهو« ءاديغ عمج ٠ : ديغفلاو . امهب ىدتفأ
 دوضنملا : ديضنلاو «, دانسالا انهدارملاو ©« هل ريظن الام : ءىش لك نه

 نم : روحالاو ٠ نكاس فرطب رظنلا نمدب ىتاللا : تابنارلا 5 ٠+ قستملا

 رحس انه هب داريؤ « رمخلا بيطا# فالشسسلا تبت هر ل قثعلا ةهدهام

 - 1  قانعالا تاحفص : فلاوسلاو . نابرألا :٠ لهانلاو ٠ نوبسييبعلا

 « دق عمج : دودقلاو ٠ رعشلا نم ةباؤنلا - 3 ةريدغ م ىئادفلا

 نينا <. ردلا : ديرفلاو « ةقيقرلا



 يدا ل" مما

 ىرقملاو « دئاقعلاو « عئارشلا. لقت

 3 هلم حبشلاك هتكرت

 ومهيف ٌرصيقك هدي اوقلطأ مه

 ةلودو . عومجلا تاعاط هترغ

 ةيمأ كن ” رهبلل -تالعأ اكو

 داق سلسل" ليا ب

 دئاذ ُلّوُأ ىف ةفالخلا ٌدهع

 لزي مد « ناك هللا تاذل ل

 عئاضب تسل « حابصملا انأ ىفنإ

 لياوذب َتَدَدُك ينم تاوزغ

 امهانق كنابو « امهقو تلو

 25- مالت ل

 ةساوع ديلسلاط ضرأ نسأاب
 زجاعل .  ىبنلا

 (١)حاسلا ىف بشاتك لقن صسانلاو

 حابشألا ادع شيب '
 خباب ١ ريغ ١ لك لوادتا قت

 حاجرألا  ىَوَع اهل ٌداوسلا دجو

 ()حاّمللا يارس ريغ .طعت مل
 ؟ حاو ةحيصنلا ريغ اهحوي م

 يام نافارا اف و
 حالصإلاو ّقحلا تاذل ىرهو

 (4)حابصملا ةشارف نوكأ ىبح

 (0)حافصب تلصق ٌرونأ ٌحوتفو
 (5)حارب تاذ ٌريغ ىعاري ابشو

 ()حارلاب هنود ٌعقادي « ِلْزُع
 (6)حارجلا َدَي مهل دم مويلاو

 عامللا : حامللا 5 برحلا ةحاسدارملاو ؛« ةحاس عمج : حاسلا 1
 دئادلا تاع

 ,«ممهدأو ٠ فيسسلاض رع وهو (؛ حفصعمج : حافصلاو 4 حامرلل ةفغص

 - ناريكلا نايكرتلا نادستادقلا امه: نونو
 دع ب كين 1“ مالقالا انه

 حارملا 8 ءىش

 فويسلاو حامرلاب دارملاو

 :لك دح ىهو « ةابش عمج : ابشلاو . ةانق عمج : انقلا

 «زاجحلا فيرش ىلع نب نيسح : لزعلا زجاعلا 1 كلاوزلا :

 كلذب اوناك « مهنم اهجورخ ىلع اورصأ اذاكارتالاف « ةفالخلا ىف عماط هذأ ديرب
 ةيلاخ ادب الا اهتيامحل كلمب ال ىذلا « زحاعلا اذهل اهونذب دفق

 خلا 5 ٠ وهوا ىصالاب نع تكلا نطب ىهو © ةحار عمج

 : خارلاو .
 لود عملا

 نيملسملا ىلع هجورخ ىلا ةراشا وهو ءاضيأ ىلع نب نيسح وه لمعلا اذهب
 . ىربكلا برحلا ىف مهءادعا هتالاومو



 مام 0

 ٍثباع ةنتف كلتو « ةالصلا تكب
 ٌةلالض لاقو « ةّلبْغَرَخ ىنفأ

 ههقف مهيلع ىرج نيذلا نإ
 ٍبئاتك نيرخب اوقطن اوثّدح نإ
 دحاجب تسل « قالخألا ٌرفغتسأ

 املاطو مالا هقكوطَأ ىلام

 .ةلوُك .طئاحو « ةكلم ُنكر وه
 ليل . ةغامنجلا "(يحآ: "نك قوق

 ةمرح كّيلو نم ىلوأ قحلا
 ومُهْمُلو لاجرلا ّقحلا لع حدماف

 مهمدهل تيربنا اذإ لاجرلا نيو
 هدالجأ ىف قحلا تفذق اذإف

 حضني ةحيضنلا ىزاغلا ىلإ اوذأ

 هارب نيمار قم ردرفلا نإ

 ركسلا ٠ ٠ ءايحلا ةلق ىهو « ةحاقولا وذ : حاقولاو

 (١)حاقو ءداضقلا ٍديِبْرِع « عرشلاب
 (؟)حاوب ٍدالبلا ىف رفكب ىقأو

 حالسو ةبيتك هقفِل اوقلخ

 حامر مصب اوعمس اوبطوخ 91

 ()ىحالأو هنود عفدأ تنك نم

 ؟ ىحادمأ نم وثأملا هتدّلق

 (6)حاطن ٌشبكو « ءابهش عيرقو

 ؟ ىحابإ قوقحلا در نم َلوقأو

 حافكو ةرصنب كنم قحأو
 حاصنلا َفقاوَم كتع ُلخ وأ

 (ه)حافصلا بكاذم كلغ مره

 (>)حاولألا َمَضْعْضُم ٌعارصلا كرت
 (/)حامج دعب بوثي ٌداوجلا نإ

 ؟حارلا عيرص ىف ةلئابجا تك

 نم قلخلا ءو س ىهو

 ءلبعرزخلاو ليبعرزخلا وهف : لطالا امأ“ حازملاو « ةهاكفلا : ةلبعزخلا -؟

 + ازراهجب.. "قلق بع نسير هت(. اسلوب نيفكإو ءا لاو

 : عدرقلا هالاب د

 ءاسهشلاو

 مهضعب لاطبألا برضب نأ ىهو« ةعراقملا ىف بلاغلا
 حالمسلاةريثكل | ةميظعلا ةبيتكلا :

 .اضعب
٠. 

 بئاوحلا : انه بكاتملا دق
 مسج : ديلاجتلاو دالجألا 1 ةقيقرةضيرعةراجح : حافصلاو . ىحاونلاو
 . هندبو ناسنالا

 تيللا١ ىف: نسيئرلاب دارملا انغبأ وهو« لامك ىفطصم ٠ ىزاغلا ال
 ىناثلا .٠



 سسسما ١ 1 + سس

 - و عدم

 كح ةريعب رعله نم تعيش

 وف وت مس

 ربانمو « نذام ُكيلع تتحجحص

 5 و 7 و
 ةنيزح ررصمو < ةهلاو ددهلا

 كا 1 وع 0
 سرافو « قارعلاو . لاسنت ماشلاو

 ًامأم لئالجلا ٌعمِجلا كل تنأو

 ةدوٌموُم ةرحل  لاجّرلل اي
 مهبرح كحارج كد نينْلا نإ

 ةدالق ٌريخ قانعألا نع اوعزن
 م 35 0

 هنود ىللايللا لوط ىأ ننح

 و
 م و

 ةقالعو

 -ٍ 5 ِء مم ص

 ارو « ٌروضحلا ربلا ىلع تَعَمَج
 س6 مج

 9 مهوطخو نيملسملا فوفص تمظت
 ١ حاب صالا جلبت :

 : علهلا  "؟

 ا ل ف

 (؟)حابطإلا علقت دنع. وتسفو
 (؟)حاص ٍةركسو ؛ ةيحان لك ىف

 حاونو « "كلام كيلع تكبو
 (©) حاحَس عمدمب كيلع ىكبت
 ؟ حام ةفالخلا ضرألا نم احم

 (6)حاونألا ٌدعاقُم هيف ندعقف

 (0) حانجو ةريرج ريغب تلتق

 بهاومب يدوم (9)حاتفلا
 (م)حاشو ريخ فاطعألا نع اًوَضَنو
 (1)حابصو يضع نيب حاط دق

 حاورألا قئالع ٌربأ تناك

 (١1)حاّرملا قوس هلأ نييتت
 نإ ن0 :
 حاورو ةعمج ةودغ لك ىف

 ٠ هتراناو هقارشا
 : ةربعلاو . دبدنلا عرجلا

 : ةهلاولا# #3 . 
 ٠ ضيفت نا لبق ةعمدلا
 هجسامب ىتلا وا « ةئيزحلا

 ٠ مسساألا اذهب ةضورفملا ةالصلا زغ 4 دما اهندخار عمجلا تيس“ ©

 حاونالاو

 اهتواد : كحارج تبسأ 5

 : حانجلاو بارتلا ىف ةيح نفدنت ىتلا: ةدوءوملا نه  تاحئانلا :

 . اضيأ مالسلاو ؛ حلصلا : ماسلا .
 « هعضوم نم هعطقف هبذج وأ ©« هقرخ: هوحنو رتسلا كته :

 :حاتفلاو <« ةمنمنم ةشوقنم : ةيشومو .٠ هءاروام ادبف محل يو عم

 لاقب 7

 بلش اوضن كب 10

 جبسني ةدالق هبش : حاشولاو

 قفرلاو « ةلصلا

 0ص الا دع ا محا فاقيعالاو

 : حاط - ة- أهيحسكو اهقتاع نيب ةأرملا هدصنف

 حزان عمج .نوديعبلا : حارنلاو . ىف

 اددسلا بالي تديفت



 هس اج اس

 ئ ف 2# مري

 (١)تالمجتملا ىلع رس اهّوامو نههوجوف

8 2 
 و -

 تاددجتملا اهئاسنب  اهدجم  ددجت رصم
0 

 (؟)تامملا حبش هناك ف ومجلا نم تارفاذنلا

 2 و 8

 0 تايموملا نيبو قرف ادماوج  نهنيب له
 (؟)تانضاحلا ريخ نك ةيساصضقلا انل نضح ا *

 تارهاطلا نهنابلب ندين نم لو

 (”)تامدُم ةيبركلا لإن بّلقُملا اهيف نقبسو
 (5) تاببثلاو ةعاجشلا حور نم نابع“ . شفني

 (هك)ذابنلا ةتنانك رانا“ ليش
 كارزعس لالا كف, يدكلا نأ دل كوي

 4 مالمسالا ةفالخ

 (م) حارفألا ملاعم نيب تيتو رحاوت ْعِجَر سرعلا قاغأ تداع

 * دومحلا 11  رقفلا لذ نرهظي مل ىتاللا تاريقفلا َ تالمحتملا نط

 ظفاح اهانعم « ةينانوي ىهو : ايموماهتنلحاو : تايموملا 8 سبيتلا
 ةيضق ىه : ةينففقلا ]و ب ةطنحملا ماسجألا ىلع مؤيلا قلطتو 6 ماسسجألا

 ٠ لينلا ىداو كداتيبا

 نثفني - مهتلوطبل برحلا ىفةمالع مهل ناسرفلا : نوملعملا
 :نةفقينييسلا .!:فلفملا بالثب . مالقلا7 بلقلاى ف ءىشلا هلا ثفت : مهلوق نم

 . حمرلا : ةانقلاو

 ثاح ناك ىذلا « مساحلا رصنلا كلذ ث 0 تارثلا ناديم

 ىتح « ”١915 ةنس ىف لامك اشاب ىفطصم دب ىلع مت ىذلاو « ايندلا
 هذه نعاشلا مظنف كارتالا دالب نم ةفيلخلاىفنو « ةفالخلا ءافلأ اذه نلعأ

 حسنلا ءادسا نا مالسإالا كلامم هبنبو « ةفالخلا اهيف ىثري 14 ةديصقلا

 «ةيتغأعمح : لاش ا4ي مي7-1 ملظ نم فصنبو « مده ام ىنبب هلعل ؛ ىزاغلل

 ناكملا ىف درب ام : عجرلاو . هوحنو رعشنم هيف ئئغتبو هب منرتب ام ىهو

 0 هدذوحوهئيف نظن ىذدلا ءىثشلا عض وم



 عسا 1 ا يسع

 ريم تحت | قشمدو
 5 ٍسلدنأ ضايوو

7 

 م 1

 اورظنيل لاجرلا عد

 ق-اقنعل فك عففشلاو

 انما كك ال

 نإ

 نيأر
01 

 7 »هَ

 ايلا ندعم  رياب

 انزبك 7 نيني با
0000 

 ا لئاقع تاحلاصلل

5 0 ْ 0 
 ق نهتبنأ هلئأ

 انآدع نفل :ةيقبف

 ىراوجلا م

 (')تارعاشلا تافتاهلا َن

 تاغباذلا )١(

 نإ

 ؟تايناغلا داحتا فيك

 +( تانراعتم+ اهبالسأ
 32 ءءء

 (”)تاذ بح وأ ءارخافت ل
 ئ 0 ف

 تاعيضم نوذفلاو عت

 تالمهملا نوكشلا نم ِء

 تاقَقَرَم حاجنلل َريِئ

 أن

 (4)تاحلاصلا ىف ىوه ىداو

 ةبابنلا وح” ةباغاط

 (0)تانفصلاو  :بقاذملا . هَ
 (5)؟ تانصحملا ٌضَح َنْدز ىح « نسحأ نأ فكي مل

 تاحبار«٠ تامواسم «
 و -

 (()تاسئابلا نركذ امو « ت

 هان
 ض١

 الئاسلا

 ىهو 2 ةيراج عمج : ىراوجلاو ٠ ماشلا ىف نييومألا رقم : قسشمد
 وأ اينابسا ةكلمم نالا ىه ٠ ابروأ برغ ىف دالب : سلدنأ  '؟  ةاتغل؛
 اهيلا لقنو اهلخد نم لوأ ©« ميظع ىمالسا كلم رقم اميدق تناكو  اهضعب

 ىومألا لخادلا نمحرلا دبع وه . كلما كلذ اهب أشنأو « مالسالاةراضح
 هاتعفر ىأ « هتريشع هتمن مهلوق س : تافتاهلا نيمنو ٠ سشيرق رقص ىمسلا

 نمحالصلا ثا وذ. تاحلاضلا ب4 ن دوجلا : .ىدنلا  ؟  اهيلا باستنالاب

 ثاحلاصلاو ٠ ةردخملا ةييركلا ىهو « ةايقع عمج : لئاقعلاو . ءاسنلا
 : بقانملا  ه  كتاحلاصلا لاعفالاو ىأ ؛ فوذحمل ةفص - تيبلا رخآ ىف

 هيلع هلمح اذا ؛ رمألا ىلع هضح ردصم : ضحلا 1  رخافل#

 مه ةحاحلا تاديدعلا : تاسئانلا تاب



 ملمس ا رمامس

 (1) تاكا لصاوفلا+ ريغ. لقت. الو. يف غلت ال

 ةاعفلا, ,ريصم . لع :ايطخ ١ نكت هله: تييطخ..راقإو
 تاكتهتملا ١ ئوهلا . َمَمُأ . . ال ء ٌنابايلا , اهل ٌركذا

 تارا راع اي كول < افشل د نع قتل الا

 تاغ قرعلا ىلع ٍرْشَع ن# قرلا ريغ ..قلت مل

 (00تاققلا فّلشللا ةزيسو غم يدحلابو «٠ باتكلاب نخ

 ةايحلا ظن عبتأو © ةَق دفنلا" نتن“ لىلإ ُعجراو

 تانمؤلا ٌقوقح صقنُي مل ٠ هللا لوسر اذه

 (4)تاهّقفنلا هئاسنا ةعيرش ناك ملعلا

 (:)تايرعألا نومشلاو « ةس ايسلاو « ٌةراجتلا َنْض
 تارخخلزلا مولطلا عمنل _وتاتيب ءتلع , دقاو

 1 »ىو
 (هرئاوزلاب كيتون ع ابنا للا 10 دلل 3

 تانيبلا +.باتكلا».... ئآ ........ثريسفو 6 كيدحملا تنور
 ٠  4و 5

 تاملسملا ناكه نع قط دت مالسإلا ةراضخو

 تابدادملا لزنم و 6 تت املاعلا 0 دادغب 00

 ١ ركفو ةبور ريغ نع الطاب لقتال : غلتال ٠ ةلصاف عمج : لصاوفلاو «

 نم ةيفاقلا ةلزنمب عجرسلا نم ىهو الشعر  «"  راغصلا قرطلا : تاهرتلا

 تريعتسا مث( ةهرت : اهتدحاو « ةداجلا نع بعشتت للباطل  "  تاقثلا :

 درفملا ريغو « درفملا هب فصويو 2 هب قوثوملا ةقثلاو 2 ةقث عمج :٠ «ركذملاو

 ملع وه : هقفلاو « هاطاعتو هقفلا ماعت ىأ هقفت نم : تاهقفتملا 4 - ثنؤماو
 هللذ : ءىثلا ضار نم : نضر  ه  هملعت اذا : ملعلا ىف هقفت نم وأ « نيدلا
 ةديفحو ىلع مامالا نب نيسحلا تنب ىه : ةنيكس 1  اعيطم هلعجو
 :قارعلاب نييسابعلا كلم رقم : دادغب - 7  ملسو هيلع هللا للص لوسرلا

 بدألا تاملعتملا : تابدأتملا» ٠



 دمي اه ا دع

 (1)؟ىثآل نولمعي ول مهّرض امف مهراخقو مهدجُم ىضام كلذو
 ()ةايح ريبك مادقول اهتم“ .٠ هؤايغوأ ا هضرأا 5: نمر + افغؤ

0 1 13 

 7 , كك . زل 22 32 و -.

 (5)تامزعلاو لاعفالا اهل نيزو 0 مئاظعلل قفو بر : لقف

 * تاددحتملا اهئاسنب اهسفن ددحت رصم

 تارا "تان “ 2 - تازيلا "قبه خوف

 ار سلا رو 3 ب راو
 ()ةالصلا بارحم نّيزو « ل اجحلاو رِصاقملا ِنْيِز

 ًٍخ يح

 زآرقلا : ركذلاو ٠ خلا ٠٠ نارون مهعم ىنعملاو ٠ انه ةدارملا ىممو . اضيا -

 ىبنلا ثيداحا ةلمج ىلع ءامهقفلاد نع قلطت دقو « ةعيرشلا : ةنسلاو

 ىتح مسمهلاح ريغ اذام ىأ : نأشلاولاحلا : لابلاو ٠ ملسو ةيلع هينا ىلص

 عمج : تاملظلاو ٠ داوسلا ديدشلا : كلاحلاو ؟ ةكلاحلا تاملظلا ىف اوراص

 ٠ رونلا باهذ ىهو « ةملظ

 مااسقملا « رارقتسا ريمغ ىف فوطلاومهو « نالوجلا ناكم : لاجملا  ؟
 ٠ رومالا مئاظع ىلع مادقالا ريثكلا انهدارملاو . ودعلا ىلع مادقالا ريثكلا هلص#

 عسمج : جراوبو ٠ اوثدحا : اوئشناو. نامزلا اذه ىف ىأ :هيف ىشمهس #

 ءامسسلا ىف وهو ؛ جرب عمج : جاربألاو . لاتقلل ةريبك ةنيفس ىهو 4 ةجراب
 . تايمتحم : تاعنتممو .٠ ميظعلا بك وكلا ليقو 6 رمغلا ةلزنم ليقو « اهباب
 ديربي «2 ءامسلا وج ىف اوشم نا نامزلا اذه ىف ةزعلا نم اوغلب اموق نا ىنعملاو
 ءامسسلا ىلا لصت داكت ىتح عفترت تارايط اوئشناو هيف اوراط

 ىهو. ةميظع عمج : مئاظعلاو «, اهايا اهمهلا : ىتمأ مئاظعلل قفو 5

 ةنيشم ريغ ىأ ء امدنع ةنيز اهلعجا: لاعفالا اهل نيزو ٠ رومآألا نم مظع ام
 ٠ هيلع مزعي اميف ربصلاو تابثلا ىهو « ةمزع عمج : تامزعلاو

 ٠ تاييحتسملا : تارفختملاو , ىراذعلا : درخلا ه ةيكبزالا ةقيدح

 «لجح عمج : لاجحلاو : رادلا رحح نم ةرجحلا وأ 6؛ ةنصحلا ةعساولا

 لاخلخلا وهو



 دس و1 -

 م . - 0 . ئإ

 مآ ني تجرأ :نفراما ريع
 هتاودغ ىف َنمَيلا اهيلع ضيفُي

 1 ناك نصنست ثوت قرشأو
 - تا 4
 ةفونت قوف هللا نيد رهظمل
 #2 لا ل .

 : رباكلاو ٠ ىحاونلاو

 (١)تاروسلاو ىحولا ءامم تحتو

 (؟)تاحوُرلا ىفاّثمألا اهيلع ئيابضُيو

 (0)تارطتلا مظعألا ىّرشم تلبقو
 ()تارجُحلاو رتسلا نيب َدمحأل
 («)ةاصح لك تحت جير عاضو

 (>)ةالف قوف بجملا رحورص فدو

 («)تارسحلا نم ىردتام كتبَ

 (6) تار قيمع ىف فهكٍب احصأك
 (5)؟ تاملظلا كِلاح ىف مهلاب امف

 دارملا نوكيو , لجحم وه وأ , ةلجحم هاياطم بكر ىنعملاو

 : ىشاوحلاو لجحم رغأ موي :مهلوقك , زاجملا ليبس ىلع هىضم قرشم
 ٠ نأسلا عيفر

 بناوجلا

 ةصاخب برغل ةما سيخب تربو ؛ ,ناججل ا يفرأ كيهرب : ورنا سس ل 1

 ىحولاو ٠ ةماع نيملسملاو

 ٠ هللا دنع نم ءايبنالل ىقليام

 76 كد ىلا هتيقلا ام لك هلصا
 ةروس عمج : : نآرقلا تاروس ىه : : تاروسلاو

 ةراببع بلغ نب

 .ةوكمل ممج :تاونغلاو , ةكربلاو ريخلا : نوبااو . ليس  شيفم  ؟
 . اهيلع هغبسي : نمألا اهياع ىفضنو 93 ودغلا نم ةرملا ىهو
 :اممهتالطا ىلع حاورلاو ودغلاو حاورلا نم ةرملا ىهو « ةحوز عمج

 : ىالوم اد ترز اذا _ ع

 قباسلا تيبلا ىف ضرالل « اهيلع ١ ريمضو
 ٠ مظعألاو . ماقملا : ىوثملاو :

 ةباهملاو ٠ اماؤام الاس: تيشاف 1 سلات ةرطعلاو .٠ مظع عمج
 ريق وتلاو فوختلا

 قيزط ؟ ةينثلا باو ت اراذلا قف .ريعشلاةسيبلا !نسز © هريس نهقح# تازتستاز

 > هللا ند زئيظاع تاون ةديطلا .ةعائارلا# عد زالاو ٠ ساق: عاضو.:.ةبقعلا

 فقارطالا ةديعبلا ةعساولا ضرالا ىهو ةراقلا : ةفونتلاو هب رهاجلاو هيئلبعم
 حورصلاو
 0 ةعساولا رفقلا كسل

 .٠ : تارسحلاو

 قيمعلاو ٠ لبجلا ىف روقنملا

 لكي هولا ساو 5 لابع ءاثن لكو 7 رستلا وهو © حرص عمج

 .مامعتام:“ ىردت امو ٠ كعلطأ : قتاثبآ ب

 : كبوعش .-/ تئافلا ىلع فهلتلا دشأ ىهو . ةرسح عمج
 ٠ سانلانم ةييظعلا ةليبقلا وهو 2 بعش عمج

 روغلاريعبلا
 يصر ةيلسلا فهكلاو

 مونلا : تابنسلاو
 ع ةحراجلاو , راسيلل ةداضملا ةهجلا ىهو 2 نيمب عمج : مهناميا 5



 م ا

 َرِضأ و : انس تيا ام دهشت

 ةفامس ذآ: ةوقش عيل“ :الؤ

 ىرئارس نيب ريخلا الإ لاج الو

 اًقغشم ٠ ميرم نباك الإ ثب الو

 اهدالبل ىوه سفن ْتَلَمُح الو

  ةعاطب كيلع ص الو  ىنإو

 ةمحرو لدع ىهو اهيف غاب

 رعصانب حماف « وفعلا كو تنأو

 ررتغيف هيلإ ايندلا كَحضت ْنَمو

 لجحم « نامزلا لابقإك .تكرو

 امسغت اسمن تيذآ ام براد كل دهشتو ١| 

 زوجفاو .!بغنلا بكرا ل نجلا ملد ؛ رضي ام لعفا مل : رضأ

 (1)قارطخالو « ىرهج ىفغّْبَأ ملو
 ورأوا اوما ةمكح ىلع

 (*) ت'بغرلا و قدس ىدل

 (2 لان ,اريعدتس غيت نع

 (0)قاشفن ىو « ىلعف ىف « ىسفنك
 (5)ىتأكز ضورفلا ىف ىلغأو « لجأ

 ()تاولخلا ىف كاّسْنلا اهكرتيو
 (8)ى حفص كن و م حل ا نم

 0)تابادلاب ديعلا ليفتك خخ

 (١٠)تاوطخلا رب'ك « ىشاوحلا رك

 ملو 2 ىذأب اهيلا لصا مل ىأ :

 نك ينالعلا

 ةةيقعلا ب ؟ اناهززكف ىف ناسنالل حولبام ىهو « ةرطخ اهتدحاو : تارطخلاو
 لهجلا عنمب اه ::ليقو 3 ماحلاو :٠ لدعملاو © لدعلا ةمكحلاو « ةداعسلا. دض

 هعضوم ىف ءىشلا عضو ىه : ليقو « قحلا عقاو مالك لك ىه : ليقو

 زاىقتسسل سكت افاط : لاج لي عاطلا ::ةانالاو . هدد سو رمالا باوصو
 بابلا : ةدسلاو . هرمأ نم ناسنالا هرسأ ام .ىهو ء ةريرس عمج : رئارسلاو

 مالسسلا هيلع ىبسيع : ميرم نبا  ؟
 +: دشسحلاو 0. مهحالص

 : ىوهلا ها ودع عمج : ةادعلاو

 11م : لاتيف.« اراخم رعمقلا ليغ
 عئانصلا دادعتن نانتمالا ٠ نما

 ضورفلاو ٠ ةيلاغ اهلعجأ

 وفعلا ىلو م  كاسنلاب
 . لزأ : حما . ةذخاؤلا نع ضارعالاو

 : حفصلاو باك ان: هنع لهارفالاو ةوقلا كت
 : ديغلاو ٠ ظفحتي الف نمالا
 ثوع ىتلاو

 : تاولخلا ىف . دهزتملا دباعلا وهو . كسان عمج : كاسنلاو ٠ رصقي

 ىلع اصيرح : ىدسح ىلع اقفشمو 5

 1 د يو ل يما# ديباج منج
 قدلطت « ةثفن عمج :.تائفنلاو .

 ياعسل ىرةوش تنف وج

 ىتاكز لجاو ٠

 ةاكزلاو ©« نسمخلا تادابيعلا نم هللا هضرف ام :

 رمألا ىف غلاب نم: اهيف غلابأ ١  ضورفلا هذه دحأ

 : اهيلغأو ٠ اهمظعا :

 ملو هيف دهتجأ :
 قلعتم

 . ا دشلا ملا تاخلا :عنمانلا
 هب نظبيو ءىشلاب عدخب : رتغب

 : قنعلا ةدوطلا ةأرملا ىهو « ءاديغعمج

 : تامسبلاو .اهنسسح لمكو اهترشب تفطل ىتلاو « انيل
 ٠١  توص ريغ نم ةكحضلا ىهو « ةممس

 اهتدحاو



 هرهط عجاضم ىف (هطل) َكييِحُي

 رحلاصب ( نودشارلا ) كيلع ىنثيو
 ةءمج « جيِجَحلا براي ٌنيِدلا كل

 ةعقب لك نمو « ًافانصأ ّسانلا ىرأ

 كنواغخ اهيف ةيلسنألا لو تابع
 هى 3 8 1 8 عر

 ةهبج سدقملا برتلا ف كل تنع
 2 0 7 رع

 اهسلاك ءامش م ردبلا# ةرونم

 ( حلاص) ةفان تيرخس ول, .ترايو

 ةراطم ذأ ةرايس له 3 تلو

 يم 0 2
 ةجح دبعلا نع ىبغت له « برايو

 (1)تابقع نم تجلاع ام ملعيو

 (جتافو لاس نم مال يلا

 (؟)تاصرَعلاو حالا ِر وهط ٍتيبل

 (4)تاغشو َمَبرُع نم اًوهتنا كيلإ
 تافاعتم ٌلاَذقَألا الو". كيبل

 (ه)تاهبجلا نم قاعلا اهل َنيِدَي

 (ه)ةالص, دنعو ء قَح يف ضفخبتو
 (/)تاسِلّسلا نم تناك ام ؛ كدبعل

 (م)؟ تاوّلفلاو ٍديبلا ٌديعب ونديف
 (1)؟ تاوفهلا نم هيف ام رمعلا فو

 ..يططو :فاوفح كال زي راق ا يا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا مس

 دودشارلاو

 عجاضمو ٠

 بعصلا قيرطلا ىهو: ةبقع اهتدحاو تابقعلا . ا
 : نودشارلا كيلع ىنثي 205  رومألا باعص انه دارملاو

 ايكو راع يطب اصعب ىبنلا دعب ةعبرالا ءافلخلا :

 ناكم وهو : عجطضم عمج :

 لبجلا ىلعا ىف

 « ريخب كير

 0 ل ا ا ”ةفرلاو.>:ىلعو

 ََ زادلا ةضايؤسس ىهو هبي جاثن

 الب اهيف نصمم نول نيا نم را اي تاما ردلاو

 ”ةةفاتصأالا اخ +

 ٠ تلذو تتعضخ .: كل تنع

 تاهبجلا نم ىتاعلاو

 ٠ بارتغالا :ةبرغلاو .٠ عاونألا

 ءاهعيطب : اهل نيديو :ه: عبارتلا : برتلاو
 رايبكتسالا ىف دحلا تزواجت ىتلا ةيناعلا ةهبجلاى أ :

 اهعاطا ىتلاىهو , هلل تنعحودمملا ةهبجنا ديري ٠ ىلاعت هلل باطخلاوتوربجلاو
 ٠ قباسلا تيبلا ىف ةهبجلل يعل ع تايادم مح دو

 : و سرس ه1 يح

 1 يي . 0 0-5 ةبادلا

 افيسنا نويدأتملا كهعحج (« ريييببسسل ١ نم

 لئاسسس وئابإ خلا ىف ربطت ىتلا ةيكرملا ان سنس ١
 ةفلابم ةغيص : ةرايبسلا 4

 : ةراطملا ٠ ( ليبموتالل 2

 : فاهستاو

 ليلذت وهو«ريخستلانم :

 ةداقنملا ىهو © ةلسلس عمج ٠

 ٠ ةالفو ,ءاديب عمج : تاولفلاو , ديبلاو ٠ برقي : وندي ٠ ةيعانصلا
 . هللا دنع هرمأ مهم ىف ةجح هعفنت له ىلا: ةجح دبعلا نع ىنغت له 0

 . تالزلا : ثاوفهلاو



 تافرع ىلا

 ()تافرع ىف هللا ٌمالس كيلع رئاز ٌريخاي هللا تافرع ىلإ
 (9)تامسقلاو رشبلا ىلاجم مسو رفات ”تيبلا . ةهجو ' ىلوت مويو

 (0تاكربلاو هللا ايت فرت 2كئالم زاجحلاب قفأ روسو

 (2)ةادُح ٌريخ ءاديبلا ىف كسيهل مهإف ؛ كولملا شيع تّيِدُح اذإ

 ردا "ةكامخر ةماسز' 2 ةعازب ةينألا اليربجا4 نابل و قفل

 («-)ةافع نكرو : داصق ةبعكب للام ل ِءاَزغلا ةبعكلا قو

 رام قرار ةياأيا كلازم ةضاوآ يؤ“ . عاف ل يلا بكالو اهنو

 (4) تارجفنم لوسعملا رثودلا نم اًثيعأ كّينيع نيب ىرجت ( مزمز )و

 (1)تارّمجلا نم ًانارين َكيِناشو لطصيف « مجرلا سيلبإ نومريو

 وبسا وو ؛ةكم نم ةبرقم ىلع < جاتعلا فوقو عضوم مسا :«تافرع 2
 3 ةهجولاو . اهبقتست: تيبلا ةهجو ىلوت  ؟  عمجلا ةروص ىف دحاو
 2 ميسو ٠ ندسحلا ىهو : ةرضنلا نمارضان ٠ ناسنالا هلبقتسي ىذلا ناكملا
 2 تامسقلا . هجولا ةقالط : رشبلاو . هجولا دارملاو : رشبلا ىلاجم ليمج

 2 قفالا 7 4 فنالاو نيتنجولا نيبام : ليقو ©« هجولا ىهو : ةمسسق عمج
 :ءادحلا نم : تيدح 5 ةيحت عمج :اباحتلا . كلم عمج : كئالم « ةيحانلا
 طلاب ىتلا ضيبلا قليالا :,سيعلاو ٠ اهل ءانغلاو لبالا قوس وهو

 داح عمج : ةادحلا . ةزافملا : ءاديبلاو . ةرقشلا نم ءىش اهضايب
 فكلا ىهو «.ةحار عمج : حارلاو ©« ىحولا نيمأ وه : ليربج د
 . دصاق عمج : داصقو . ابحرم : هل لاق : هب بحر نم : بحرم - 1

 1ناررقلا <. هن :ءاقأ تكلم بام ف وازمملا:بلاطاوهو.:© فاه غلجت# ةافعو
 : اولاق ©« لاع ناكم نم ءاملا هنم ليسسام : بارزمو بازرمو بازتم هل لاقبو
 :ىضافا: انمم دارملا وهو . اهقوف نم رطملاءام بصم ىأ : ةبعكلا بازيم هنمو

 نع ريثكلاو * ةنجلا ىف رهن : رثوكلاو « ةبعكلا دنع رثب : مزمز 8  غرفا

 وه : ميجرلاو « ناطيشلل ىبسنج ماع: سيلبا ب 4 واحلا : لوسعملاو « ءاملا
 .امهب قرتحي : انارين ىلطصيو . ةراجحلاب موجرملاو « نوعلملاو : دورطلا
 . ةرمج اهتدحاو « تايصحلا : تارمجلاو . ضغبملا : ءىنامشلاو



 فاه. نيف نيينمؤللا 'اًريعأ نأ تكلم

 كوت لونا + ماقملا لاسم تلؤ'اهو

 قام نيليححلار ىب ىللا ثقلت

 جت مل ؛تقولا َدمحأ ىلثم ناك نمو

 ىوهلاو حدملا ىف قالخألا ٌرَرُد ىلو
 تخريم « شلرسن 01ةنآ يغلب

 هزع ٌدتماو ٠ كلملا لالج َنيِصو

 تاكَذتم بابلألا هل «لضفب

 )١( تاحفنلا ىل َكنم ىرستو « ىبيلت

 (؟) تاغَتُيُم هللا“ دنع واع

 (؟)تافديمللا كلش نمولو - هيلع

 (5)ةاصَحو : ةرد ىنتمللو

 (ة) زان ريزرسسلل ١ كلاكيز ع .نالب

 ()تانسحلاو ّنسحلا هيلع مادو

 ()ةامشو 1٠ .ميئارقأ لها نيفانيا 2 انرغو قاليلا قوش ىو
 (م)ت اك ربل, هللا مالس كيلع يعقل ماقملا اذه نع يىاالس

 ماقملا نامسح تلزام ١

 . تاحفنتلا ليبلستت . ىرتتا ا ىلع

 ٠ هنع تضرو عمج : زئاوجلا . ىنتجيه : زئاوج ىنق اش . نافكلا : ناتحارلا

 ىبنلا نم ناسسح ماقم كنم امئاق تلزرزام ىأ :

 : ىنيلت . ىباحصلاو رعاشلا تباثنب ناسح

 : ءىشلا تدهز  "؟  اباطعلا

 وندت

 هلكرت

 . ةرئاج نكت مل : زجت مل  ؟  تابولطم: تايغتبم ٠ ةيطعلا ىهو 2 ةزئاج
 عمج .:تناق كلا

 ىببتملا ٠ .ةفيظعلا ةؤلؤللا ا ةرات
 ةاصحلا

 هكراد نم

 بر لا رجلا اووي لا اناز» جدلا ف" وه امأ

 طل نيم اس لابس ' ريرسلا ٠ هقحل اذا :

 عمسمج « رردلا 5 باوثلا اهب داري ٠ ةيطعلا ىهو ةقدص

 روهشملا ةنيسكلا ند دمحأ بيلا 0

 6« رعشلا نم 5

 لومجملا ف هيو

 : لالحلا

 ىطعا : نمأ هلا 8 ةئيسلا دض ىمحهو « ةنسح عمج : 0 دسلاو ٠ لالا

 ممن 00 وهو « مدعي عميل : ىماتن 9 نامألا

 . ماعطلا نم ثاسنالا ندب هب موقد ام
 وشو , اوت يسع لاول

 01 تايكرف حس «)



 هيو ب

 مهنم رهدلا ىلع اهامسأو . اهامح

 لطاوه : نينسلا لْحَم ىف ٌمئامغ
 ةفطم اهلارك ا امال اننا

 اهّلايِح ىَنْرَع ّوجلا عابس تومت
 هلهأ رمأ ىف رهدلا لادتعا تئنس

 ةليهنخ  :نامزلاو.-!ء+ مامغ :تنأف

 مكر كاع نإ ملسلا كال تنأو

 03 بلور ب هيالمأ ادلع .. ةلولف

 (5)ةاده ء كوكشلا ليل ىف حيباصم

 (*)تايهرلاو « قاخلا تناغزإ اهل

 (5)تاجهملاو قلخلا سوفن ايحتو

 (ه)اوتابو « كارد ىف اَيخَر تابف
 (ه)َةدَق نامزلاو ؛ نادس بلأو

 («”)تاقث هيلع ماوق قفشأو

 حِلاَض . كريغ نألا اهيا فاكأ (8)؟تاونسلا كدنع هّْنَدَوَه دقو
 وه #2

 "نال. ةلك ءايرها هنت اة نيثالث ايندلا سَسي نمو

 , ءاسؤرو تاداس : تاورس ٠ اهالعأ : اهامسسا ٠ اهنع عفاد : اهامح
 ىهو ©« بئاحس : مئامغ  '؟  ةيارلل « اهامسأ » و « اهامح » ريمضو
 :لطاوهلا . رطملا عاطقنال ألكلا نم ضرألا سببو بدجلا : لحملا . ةمامغ عمج
 « حابصم عمج : حيباصم « اهرطم عباتتي ىتلا ةباحسلا ىهو « ةاطاه عمج

 قيرطلا ىلع لادلا دشرملا وهو داه عمج : ةاده * جارعسلا وهو

 ىوق ريغ ايشم هدحو لجرلا ىشمي نأ وهو « ىداهتلا نم : تداهت  ؟
 ٠ ةورذ اهتدحاو ءايشألا ىلاعا : ارذلا > ةيارلا للا دئاع ريمضلاو 0 البامتم

 . هل دظا ب تدحأ وأ هلوح ماح وأ هيراقو هب ملا ءىشلاب فاطا نم : ةفيطم

 ةبهر عمج : تابعرلا ٠ هيلع صرحلاو ءىشلا ةدارا ىعو ةبغر عمج تابغرلا
 تاناو يحلا نم سرتفملا وهو ؛ عبس عمج : عابسلا 5  فوخلا ىهو
 . عئاجلا وهو « ناثرغ عمج : ىثرغ. ريطلا عابس وجلا عابسب دارملاو اتاطم
 مد ىه وأ « مدلا ىهو « ةجهم عمج : تاجمملا . اهءازاو اهتلابق ىأ : اهلايح
 صلاخلاو « ىتجهم هل تلذب : لاقي ٠ يسفنلاو هتجهم تلاس : لاقي . بلقلا
 : ايضرو ٠ ةماقتسالا:لادتعإلاو , .تروصو تنبا +: تننس 6 ءىش لك نم
 ” .لدلا 1 ةليمشلاو . ؛باعجتلا : مايقلا تاء ب اهلما : ارذلاؤ ..ايضارو
 لصن : نانسلا ٠ رجشلا ريثكلا عضوملا اضيأ ىهو , ناكثيح فتلملا ريثكلا
 , هب كلمي ىذلا هماوق : ملسلا كالم ا  حمرلا ةانقلا  حمرلا
 ٠ مئاق عمج : ماوقو ٠ برطضاو كرحت : دامو « نامالاو مالسلا : ملسسلاو
 هتقكفخو هتلهس : هتنوه م هب قوثوم ىأ ةقث وه لاقب ةقث عمج تاقثو

 « هرمأب ماقو هربد ءىشلا ساس نم : ىسسب -51  ةئس عمج : تاونسلاو

 هعضومىف رمألاعضوو « ماعلاو « لدعلا : ةمكحلاو . هرهاظنو هدعاسب ؛ هنعي

 * اضنأ ملحلا ىمههو . قفرلا : ةانالاو , هدادسو رمألا باوصو



000 

 (ن)ةلك زو بخار كش كيفساوأ .٠ ةييلخ هليل لت مرقم

 (0)تاوه ىفو: ضرألا نيل لم | اهعابش نويشلا ا جل 1

 (5)تاوف :نسوفتلا .لامآل :لنسيلف كاف .كدوجو“ نم» ايدي /

 (4)ثايَس هلوللا تصل مص اذإ انّقلاو مراوصلا َناظقي كلا
 و 2 وى

 (ه)ةاعرو ىرهلا اهالوت اياعَر 2 ةينَم ّوهو - مونلا َّذلو « ترهس
 (1رتاعشل نسلسملا ١ لع ةظلرقو ليش نيلييلا كلم كالولف

 (”)تايذش حوتفلاو مسَو رصنلا اهل ب ريغ ميئايا تبهذ دقل

 (0)تاوّرْغلا اهلظ ىف ةةلجحُم ٌةرخ .ء ءاَرَغ مايألا لع لظت
 7 ه٠

 (ة)ذارغ < نوفيتافا كلم نوئالث  اهرمأو دول اهوعوي :١ ناعم

 ١ ةييظع ةعيفر : ةينس «' كيلع هب ممنأام : ةمعنلاك : ىمعللا .

 لامألا ء هكردي ملف هنع بهذو هزوعأ : ءىثلا هتاف ل اهب ةتلب + ٠ عمج

 هبنتملا ناظقيلا . كانربتخاو كانب رج : كانولب 6  ءاجرلا وهو . لمآ
 انقلا . عطاقلا فيسلا وهو « مراص عمج : مراوصلا . ظقيتسملا :

 حمرلا ىهو « ةانق ٠ نم تفدلب ال هنال . كلملا وهو « فيصأ عمج : دشسحلا

 نم'"تافنلالا مِيطَنْنِي ال:“ىذلا لمجلا هنآ لصألاو ؛ الامشأ الو انيمب هوهز
 ا د ارجو ع وول را م ب ةحجارلاو: مونلا : تاسسلا . ديصلا ءاد

  000مهل اذيذل 25 أدب ةاعرو ٠ ىلاولا وعو 2 عار عمج : ةاعرلاو

 قرفت امو رمألا نم عمتجا ام : نلمسلا . دوقفم وأ لمهم : عيضم عيضم مع

 مهامش هللا قرف و« مهامش نم تتشت ام ىأ « مهامش هللا عمج : لاقي . هنم

 اهعمج « م اهلا : ةباآرلا _ ا# ب قرفتملا تتشملا « تاتشلا « هنم عمتجا ام ىأ

 -ر :!ا ولو جدي :عيمجم مدخل .. ةمالعلاو رثالا سول + هقايكر

 ضييبالاو ؛ 0 ده يزن كهنهصحب سرفلا وهو « .رغالا ثنؤم : ءارغلا

 لحد م رغا موب : زاحملا نمو. «.اهحضارلا  لامفلا من ركلاو, « عيش ..لك ,نم <

 ةلححم ءارغ ةبار : هلثمو ٠ هدي ف ضاس وشو © ليجحتلا نم : ةلحجحملا

 ليجحتلا هناك اضايب اهب نأ دارملاو . سرفلا ٠ هورع عمج :.تاوزغلا ,٠ ىعبو.

 ةيلذلئاملاب ةنيفينحلا ب ه1 ودملا لات للان يتلا ازهر« رفا نم ةللفللا
 بلا مهماوق.: اهوع .: اينما !ةيارلل "باسو وهو بايام ةقباقلا مالانالا ىف

 زاف عنج : ةارفجر كلميو ةغلا: اكل. اهلج : اهرغأ» :



 (01تؤبتجلا نكست. :.ىرب كراقو:.> اهدارا#لضرألا كلوخ نا تلزلزاكإ
 و ف ”1 3 . 8

 (؟)ثاقتو ىّرولا داسجاب ىذغت امنهج تناكف ران تجرخ نإو
 ب - 2 , 2 2 يلم ع

 (”)تاهجو « اهرخ ,حاون ىلصتو 2 ةنيدمو :غ ةجل اهنم جترتو

 (4)تارّمقلا كلوح ادربو ًامالس  اهتضخف « ليلخلا دري ىف تيشمت
 ل اا دف 9 7 00 -

 (««)ةالصو عشاخ بلق كعردو عرذأ كلوح ضررا 2ءلمو ترسو

 و م #

 ()ةامح هلإلا دنع نم ُكئالم ماجن ةامحلا ناحت نإ كطوحي
:0 

 [20تارصنم هيفا ايازبلا نويع روتم 2 ئدفلا مجوب  ريشت
 ع

 (4)تارذتعم رادقألاو ©« هييحب ل ءاضقلاو « اياعرلا ب

 عادل لخ قريل اهدقفت : ضرالا دار . تفجرأ : ضرالا تلزلز-١

 . ةبنج عمج ©« ىحاونلا : تابنجلاو ةنازرلاو ملحلا : راقولا ٠ اهب لوزنلل
 قلخلا : ىرولا . دنسج عمج : داسجأ . همعطأ ىأ : هاذغ نم « ىذغت - ؟

 هججبترت ٠ قمرلا كسميل لك وب ام وهو اتوق هاطعأ « هتاق نم : تاغن

 : ىحاونلا . هسحتو هدحت : اهرح ىلصت . همظعم : ءاملا ةجل . برطضت

 ©« رحبلاو ربلأ اهنم جتري : دارملاو . ةهج عمج : تاهجلا . نسما

 ' توت - 6 ب ةميظعةماع ران اهنأىأ « اهيحاونو نضرألا تابهج اهب قرتخين

 ةييضقو « مالبلا هيلع ميهاربا يبنلا وه : : ليلخلا . بوثلا : ا ا

 ادربو . ةمالس ىأ: امالس . ةروهشم ورز هل اهدقوأ ىلا راثلا دبش يح

 . هؤامب ام : ءىئشلا ءلم  ه  هراكملاو دئادشلا ©« تارمغلا .٠ ارخ ال ىآ

 0 لا دا هريس ا يسطر بجلال يترإلا ' عردأ

 ير ا رملعلا 00 يوب د و ترلا اهو اقيم

 فرسملا ملاظلا وهو . غاطعمج. ةاغط ٠ اضيأ توملا وهو : فتح عمج : فوتحلا

 ب ذولا وول وعملا كدهعتيو كظفحي : يما ساو حجو هيل ف

 * ءوتقتلا : دونم“ ةياهر ني رقت بسن 7.نيو طقم للم ينلا انهو
 نم اهرصن عطقني ىتلا ةليلكلا ةريسحلا نيعلاو « تاريسح ددرب : تارسصحنم

 نوعضأاخلاموقلا : كلما اباعرو .اهيلع ملسسب : اانا يب 0 ىدملا لوط

 عفر وهو « ليلهتلا نم : للهم .٠ هللا باقل + : انه ءاضقلا . ةيعر عمج « هل

 : ريق عمم: رايستالاو ., دق" ةلائالب تزنملا



 و

 تنجامو بيصخلا ضرألا ٌرقغتستو

 مهحارج كيلع ىحرجلا نم ىِنْشَنو
 مهتيكب مش «٠ لاوعألا] زيا كسنف

 هرهطب ىرفختو « هيلاءد 2

 مييرل مهْلِكف « مهبيحت تنك امو
 ممتالد دنع ردغلا مهسب مهتمر

 هباحدو مهنم نيك أربت

 ةلود نوداعي ال « اًنيِد نوداعُي

 اهقوقخ ىفالو « ايندلا ىف ريخالو
2 

 ًانباث لوهلا ىبتلت داو ىاب

 ١ ةرفغملا باطت ؛ رفغتست .

 .اهريخ ةرثك نع

 (١)ةانج نولت'اق اهاقس نكلو

 (؟)تاوعدلا كلل ىلّقلا نم قأتو

 (*)تامخرلا هرثإ ىف كر عمدب

 (4)تتقرو مهل مالبشأفيعنيلا# ىلإ
 و 1

 (ه)اوت'م كليبس ىف موق تام أمف
 ع و

 (ه)ةادع ةالصلل ره5 ةباصع

 00و فج ن'دحلا ىذ ىسيع ٌعابنَأأ

 (8)ةاكشو مهل ىوعد تيذك' دنقل

 ()ةاغّب قوقحلا ُبَألُط : لبق اذإ

 9)١١( تارّث نيملعلا بولقل امو

 ةيانك « بشعلا ةريثكلا : بيصخلا ىنرالا

 . كيننيلم :ننتتاع نبي نفشلا « تنحاب ه قف« انساب

 زهو : لوه عمج : لاوهألا ٠١١0 ليتق
 1 ٠ ا ا ف ا اواو ل

 : هرهطو هيلاغب . ىزاجت :
 ةمايقلا موي مهرشن ىأ : ى'وملا ثعب نم ءانمم

 مهبرل مهأك  ه  قرفتلاو ىلبلا دعب هؤانضعأ : ناسنالا ءالشأ

 باثت ل ؟

 . ىلبو ريسكن

 ةناشنالا ىردبال رمالا نم فوخملا

 ةمحر عمج

 - لو ماطحلا : تافرلآ

.- 
 لبق و«ةرثملا ليف ةعامجللا.٠ اذاغولا امدعو ةنايخلا !«والقلا ل11 كنز

 السا هيلع يبا

 ةاكيشلا كاب

 لويلا.: :دلقتسانت

 . نينمؤاملا

 ل مباق ميس را عمج : باحصلا ٠

 . قاخلا كظيلغلا وهو ء فاج عمج :ةافحجلا . ةمحرلا :

 00ج ا رم ل ار سا و
 : داؤفلا ١١ ب ملالخاا وهو غاب عمج : ةاغبلا

 ٠ :ىحافملا فيخلا
 5 لويبسبهلا ىَفَح د .٠ باَّلا

 ريمأل باطخلاو « رارقتسالا : تابثلا



 ابابشلا نوكبت هيف

 يلعن ١ ..نييج

 اباصن فعضلاو بيشلل

 ابان فلا ام اذإ

 ٍمبيشم موي اوركذاف

 امل .ر جر نمسلا نال
 مكلام نه  اولعجاف

 ادلا ةححصلا ىف اوركذاو

 اباذعو

 سه

 اباصتغا نوقلت هيف ممويل لاملا

 اباصأف عاد هلا بنذ كاعد دق
3 5 1 8 

 ؟ ىّبانذلا الإ هنسس أ لهو ء سوواط ىه

 (.)ةاجن

 اهنإف + نيتمواا. ريم ائينه
 مر 4 باتتكلاو )2 ءليل اًينه

 اقثوموب !دْهع رادقألا .لع تنذعأ
 5 5 2 5 "ل

 هبوثو ىبنلا درب ىف كي نمو
 و 2

 هقرل. , اركش:. تييبلام:ليسي  داكي
0 0 

 «]واجن فينحلا نيدلل كتان

 ()ةايحو اهل ٌتاقبإ كؤاقب
 (”)ةاذأ هيلإ قرت ىذلا تسلف
 (4)تاّيّمْرلا , هتادعأ . ىلإ ٌهْرْجَت

 (ة)تءاقرغ انتاج سيو« كنفإ

 (5)تاعمجلا ةبؤتلا حار .طسبتو

 هنا هللا ءاش مث ء ١6٠8 ربمتبس ىف ةفيذق ةفيلخلا ةلالج ىلع تيقلا (دع)

 هئثنهب رعاشلا بتكف « اهرش نم ةاجنلا هل بتك
 .هيقف ةقشم ال تباث غئاس ىأ : كل ءىنه وهو « امينه ءىشثلا كاتا ١

 نآرقلا : باتكلا . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا ءامسأ نم : هط  ؟
 هردقب ام وهو « ردق عمج : رادقالا 7  اعيمج نوماسملا : ةمالاو . ميركلا

 : انه دهعلا . ءايشالاب هللا ةدارا قلعت هنأب مهضعب هفرعبو « هئاضق نم هللا

 : دربلا - 5  هوركملا : ةاذالا ٠ دعصت : هيلا ىقرت٠ دهعلا: قثوملا ٠ نامضلا
 ةتيبلا - هش  ةيمر عمج : تايمرلا ٠هريغ ىلا هادعتت : هزجت. ططخم بوث

 ناكرأ نم نكر هب فوقولا ©« ةكم نم ةبرقم ىاع ناكم : تاف رع . ةبعكلا
 بنذلا نع ضارعالا : حفصلاو : هتبه بلطت : حفصلا بهوتست .*  جحلا
 ٠ فكلا ىهو « ةحار عمج : حارلا . مشاخ عمج : اع.شخ



 ؟ ابارخ نفغلا نم ( ضم ) ىرت نأ ميضرأ

 #ة | »

 (')اباق سلجملا نم تا رص دقل . عمجلا انأ

 اباختنا ٌرُحلا نكو اًرايتخأ ٌرُحلا نكف

 اباقترا .هلولأت, نيل انما .موقط  ذن
 ؟ ابان ٍلامعلا نع ْنَع :٠ اولوقي نأ مقوتف

 الخ  ىلأ مث و ا اىس لا
 اباستناو ًاهاج م. دق وأ « لاملب اخس وأ

 ابالتشا هجلا الدب . مالا هيك قاودتأ

 اباشو: افلا لع :ناي ف خا عع

 !باهتطلا تسل الوحم . "الاب راططلألا ركذاو

 ايالطو ' اًدابترا يل حلاك نوداغلا امأ

 اباهذو . اًعيجم يح. ورش زاطلا ووك "ىف

 (:)ابأدب- يمجلاولا“:اولسجاو"... .نهرج.- قعللا ١١ ؛اينبلطا
 ابابف باب مك هللا حتفي اوميقتساو

 ازبكلا اورج وأن ةضيسلا ارديلعا هلا رهسلا

 اباتو فك وىرمال ىبوطف :٠ سجر انإ

 اباخ عانصلا نم شع ري نمو . ىديألا شعر
- 

 اباح رهدللا له جي نم لقاعلا امنإ



 مسا هى سل

 (١)هبابع ءارو امو (طيحملا) ىلعو اهم ايندلاو (نازول) ىلع اعلط

 (؟) ةبابلو مهد نّقتم لثم نم ١ عفاشب نينسحملا بوعشلاتج

 00غ سس كرا تاس نكي مل « ةيضفقلل انكر تعفرف

 لامعلا اهبأ

 ايي ذيك ديه  النوقأ' ع نايس هيا

 (2)ابابي --:تنسمأ الولف « ضرألا اورمعاو

 اباتعو متن نإ مكيلإ اًحصن ىل نإ
 ىناغت وأ ءهيف حصص انلا َىِبَع نامز ىف
 ؟ايارتلا اذه اودلخ دودج نم متنَأ نيأ

 اباجعلا نفلاو « زج نإ ل كل

 ابايث رخفلا نم رس هدلا َدبأ هوسكو
 اباصتغا َدلخلا اوذخأ يىهح « ةّمنصلا اونّقتأ

 اباوث سانلاو هللا دنع  نيّقتملل نإ

 ابانج مكئفريو « 4 لا بحي « اوُنقنأ

 ل

- 

 ةطساوب تالاسرلال قن نالا هب دارملاو . لوسرلااهعطقي ىتلا ةفاسملا ديربلا -

 ٠ هتلاطا ٠ بانطالاو ٠ مالكلا راصتخا :. زاجيالا : « ةتسوبلا »
 سلجم اهب ناك ©« ةرسوسىفنةثيبدم نازول ©« قربلاو ديربلا ىأ : اعلط ١

 سسلجملا اذه ىلاو © 1575: نانويلاو ةيكرت نيب حلصلا هيف مت ىذلا لودلا

 امو ٠ ةسبايلاب طيحبي ىذلا رحبلا : طيحملا ٠ ( اهب ايندلاو ) هلوقب ريشي

 لام شضشلا نم نادمحتملا ناطيحملا اهب طيحب ىتلا اكبرمأ دالب : هبابع ءارو

 نأ ىنعملاو 03 برغلاو قرشلا نم ىداهلاو ىسلطالا ناطيحملاو 6« هبونحلاو

 ل بانسو 11 ااا كل ريك ملك ةدسالا ملاعلا ىلع اعلط ديربلاو قربلا

 : نقتملا .٠ هبلطم ىف كل ىعس وأ كريغ دنع كنواعب نم : *: مفاسثلا اديك هرم

 ىوقالا بناجلا ©« نكرلا -؟ ءىش لك نم صلاخلا راتخملا : بابللا ٠

 لاقل هب برضيو « اجيصف ابيطخ ناك لئاو نم لجر : نايبحتنس . يف

 ٠ بارخلا : بابيلا ضرالا - 5 «  نايحس .نم بطخأ » * لاقيف ©« كلذ ىف
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 (١)هبايحأ ىوه :هب قيدصلا النمو هداقحأ نع هيدل ودعلا مان
 ىف و 6 0.

 ()هتنارث ماوق . ىلوطلا +. ةولتشلاو ١ همدأ كالم“ ىربكلا 'ةعازلا

#0 © 

 (©ةباكست ىف نزماك قرفشي- هك ويعكيلع تدكبا كولملا ىداو)
 ًء 2 3

 (5)هباحس داوس ىف لبقأو . ًانزخس ٠ هفاطعأ نع معلا ضايب ىتأ هذي 1 3 3 ا :
 - . ا

 («)هبارس راجو « هِتعيِق ليزنو  هرابن سمش ءابرح ىلع ىَساَي
 3 “م 3 3 0 © 0 -

 (5)هباعش نيب تنفد مث . نيدرب 2 هيدرب نم تسبلأ ول دويو
 0 نيل 0 .
 (؟)هباضهو « هحاطب « ميدالا قوف هتعفرو « هب ايندلا ىث تهون

 َ و أ ا 0 -

 (8)هباوبأ نم زاجعالاو نملا ةراضح باتك ربق نم تجرخا
2 

 (؟)هبانطإ 'ىف هيلع ٌديربلا نبي  هزاجنيإ ىلا قرببلاف, ءا هباصف

 هيسيست : ءىشلا ناني بو تياقلا سصفلا وهو ٠ دقح عمج :داقحالا ١

 لا اي سلا : 0 ا و ع نع لففو

 باحسسلا "ةاؤلا . ةينلا قايتشبو رحل ىلا يل
 هتدحاو ٍفاجتتلا زيقلا 6 بوياكسنالاا# باكل رةلزم انلبط .٠ رضيبالا

 ناوبح ىمهو « ةءابرح ىثنالاو اوك دلل مسأ ءاب رحلا 0 كيك ىو ل هسأز

 اهرحب نولتو تراد فيك اهعم رودب و نسميشلا ليقتسي : نيبح مأ همسأ

 رسخو عاف بح لين 7في 2 الا نمو شم اناركا

 نضرالاب قسحاب ءام هناك رحلا نب 2" فصعحت دارت ام : بارسلا

 . ءاملا عقاتم ىف اريثك تبئب وهو ؛ ريمحلا هنم لمعت تابن ىدربلا 14
 ممح:باهشلا .بوت قلطم انه دارملاو : لططخم بوث ومععو ٠ درب ىلنثم نيبدرب

 « هيدرب « 4 4 دق 7 ئف رئامضلاو . نيلبح نيب جرفنملا قي رطلا وهو , ببعش

 .هملظعو هركذ عفر : هب هون ل ب كولملا ىداو ىلا عجرن « هباعش »و

 قاقد هيف عساو ليسم وهو . حطبأ عمج : حاطبلا . سضرألا هجو انه ميدألا

 ةعانمصصلا هب اودارأفاوعسوت مث 2 ءىشلا نم عونلا , لصألا ىف : نفلا 4

 ةردق ال قيرطب ىنعملا ءاذا وهو , زجعا ردصم : زاجعالاو ٠ امهيلا امو ملعلاو
 لممتساو ٠ باحسلا نضسو' ٠ قربلاو . هتنيب : هتلضف 25  اهيلع دحال

 - ىفيمولا هناك ؛ لقنلا ةعريسل ازاجم « فارغلتلاب » تالاسرلا لقن ىف نآلا



 مدل دمع

 (()هبايث ىشو حامللا ؤلؤللاو 2هريرس ٌدوع حاّيفلا ٌُلَدْنَملا
 ا

 (؟)هباطرأ نمو احبص هرامثأ م نغرف ٠بيفط املا حار ناك

 (©)هباغو مسجلا ِكلُملا ةلاه نم هب (ُنادمُع) قاضامىوح ُثدج

 (2)هببانظأ -ىف ٠ نايقتلي نقلا“ :ق ةراضح حرصو « نارمع ناك

 هبابش دعب مويلا نامزلا ّلثم هبيشَم َلبق كانه َنامزلا ىرتف

 را نع للاب ال 2 للعلا مل سحتو

 »ه0 # <

 (-)هباكر خانم ايندلا ىخأ نم ىه لطم كقاي ءى رخأألا بحاصاي

 (7)هباعلت نم دجو « قيفي الا نم ىوهلا نم هيبناجب قافأ ل

 01 لا سو 5 ا ىكَو « .نافمللا بذاشلا : تلا هيو

 000 يلوا ةحاي خمج ٠ حارلا «"   نوعرفل « هبايث » و « هريرس »
 ا رمث عمج : رامثأ .٠ رمثلا ىنتجي نم وهو فطاق عمج . نيفطاقلا

 فحتلا : ا ا

 اهنأك اهتدج ىلع لزت مل ىهو نوعرف ربق ىف تدجو ىتلا ةيلاغلا راثآلاو
 رصق : : نادمغ . هزرحأ : ءىشلا ىوح . ريغلا :٠ تكلل نع دع نالا ةعونصم

 سيقلب دج أبس نب ىفيص نب ثراحلا نب حرشي نأ نوحجرب .اروهشم ناك
 رفصأو ©« ضيباو ©« رمحأ : هوجو ةعبرأ هل لعحو هانب ىذلا وه ؛ نميلا ةكلم

 اعارذ نوعبرأ نيفقس لك نيب « فوقس ةعبيس ارصق هلخاد ىنبو « رضخأو
 : بافلا .٠ رمقلا ةراد : ةلاهلا . عارذ ىتثئام فقسلا عافترا ناك : ليقو

 . هلاح نسحتو ناكملا هب رمعي امل مسا : نارمعلا 1  ةباغ عمج « حامرلا
 :بائطألا . رضحلا ىف ةماقالا : ةراضحلا . عفترم ءانب لكو ؛ رصقلا.: حرصلا

 قى اازاخم لمععتو «'قدارسلا هب دقي ىذدلا لبحلا "وهو ©« تنط عغمج

 ناكم فرظ مث . هب رعشت : ملعلا ن نابسحت 6 انه ةذارما ىهو « ةيجانلا

 دح زواج ام : باجعلا © هترثكو ليسلا عافترا : بابعلا « كانه ىنعمب

 ءازاحم ةناقالا لحمو © لبآلا كرس : حانلا «لرتلا : ةلحلا ه0 بمنلا
 . ىثرملا درولل باطخلاو . ةرخآلا اهب ديرب : ىرخإلاو . لبالا : باكرلا

 ء نلوم نسأل ع نبا واو الا لما رييسملا تاهش وح ام خ١ لوقب

 ةدارا : ىوهلا ٠ ظقيتساو احص : قافأ ٠ هيلع لزني نأ فيضلل ءىيهام
 . بعللا : باعلتلا . ةدومحملا ريغ سفنلا



 نم نّيمرهلا كل ىدهأ ول هللات

 هرصق ميقو هب ريشبلا تنأ

 هناكم نامزلا ماوقأ تنَلْغَأ

 يرش ميالط ىف كنانَب , االول

 سفن ٍةمِه سا ىلع مامجلا ىنخأ
 رجاحب ديتعلا ٌرخصلا بئاجلا

 هب م قوملا لدا ول

 م ني ملو ؛ رص هلي م

 تنل نامزلا مخ ىلإ ىضفأ

 ىنأ ىتح « ىرّمْهَدلا ٌنوربقلا ىوطو

 ١  2ريبثللا ٠
 <ذلا وهو : ليبس

 حالا . مهنعمج 20 ٠

 رلو
 : برتلا . ةنانب : اهدرفم ؛ عباصالا

 املا .٠ هكامأ: يح لعبا 2 هتط اوتنلاو دم مهو

 ةهرمأ سلاس : رصقلا ميق © ريخلاب رشبملا

 عمج تاججحلا : بيحنلا يئ

 ول ' ةحاس عمج ٠
 2 طا ل 2 نم اةسو هاج ماخاب

 وس هيا هيارتأ . بارنشلا

 (1)هباّجح نم ءالبنلا
 8 و
 مدعمو

 4 وِ

 (؟ )هباحرو هحاس ْق مهندشحو

 (©)هبارتأ ىلع فرش ىف داز ام

 (5)هباسحأ ىلع ىنابلاو « دجملا ىف
 (0)ةبارسأا ىف" قو نامزلا بد

 (6)هبابضك اوريحتل ؛ اوتّقلتو

 («)هباغرو هزونكب ىثنا ىتح

 (6)هبارحم ىف خيراتلا ىلإ ابحو

 (9)ةيارشو ” هماتط ب نوت

 ع
 موق ٠ ماوقأ - «ا بجاح

 . توملا :

 لانو عر يول يم بح جا 9 لاب

 ديتعلا  ه

 : بارسألا ؛ هتبيبش كرد)

 عمج : ىتوملاو .٠ قراف

 وأ « ضرالا

 ارمص هلأب مل -ا/

 : باغرلا ٠ زنك عمج

 نامزلا متخ ىلا ىضق ل 2 ريثكلا ءاظملا ىنممب ضبا
 . هنم اند خيراتلا ىلا ابح ؛ رسك : هضف

 !احملا لف آ وح

 ىرقميفلا :, لق' ليقو © رثئا

 . ىرقهقلا

 ىثشم اذا ىبصلا تلال« لاق بد“ مهلا يقال:

 : .لفاز ش :نضرالا دهن كيبل وهو * برس عمج :

 ىحاونلا : مه رحاحم . تيم عمج

 او و ا يس لالا

 ٠ هيل ربصلا ىلع هلمح ىف رصقب مل ىأ ١

 دا 1 قناه كمل ()ا فيلا ف رو ل يش وعول

 نوكو « هنيف باوغرملا «ىشلا انني ىع و بف ر ف

 ء مش ٠

 نم مهل تذنذنختا ىقلا

 .٠ ٠ هيلا ليصاو“ .٠

 بارحملا ٠ :ليقو © سلحجملا ردص

 . اههطق :.نورقلا ىوط ت25. ت ةاليقلا بارحم هئمو +« نسل

 .انلا نم ليجلا 0
 عوجرلا ؛

 ليو تع نوتايث هانم ع

 اهب عجر ,ىتح نورقلا يرطا ىو



 (١)هباعلب تسمالو « هيتعركب ِتْأَرَأَرو « ءاضقلا ةيفاخب تراط

 ()هباذكو مهملع لطابب اولاق ام حاورألا ةبصُل ّنعمستال
 ٠ هذ ري ا ١

 0 ف و
 هباصعأ ىلع حبولغم ماهوأ اومهوتف مهءاصعأ ىلع اوبلغ

 (4)هبايإ ٌموينوكي باسحلا موي امّنِإو « ديول را ل ا

 (5)هباقر قوف سناك هورهشت ال ٠ ًاذمعُم بئاجملا .دلب .ىف هؤزلف

 ()ييإلو. قوفو هيجلت تححت>ال  هسووات ىف قاطني دببلا
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 (؛)هبارق تلخ رشلا مان فيسلاك هربق ىف هرش نمؤي ٌدرفلاو
 (8)؟ هباهإسَخَتْسُمو ضوعبلا سا ةحور صمقت ( خنت دوت ) ناك له

 ن0 هباحصل هؤافو ميدقلا وهو ةبحص نع ىدرلا كيزجيناك وأ

 مدقم نم رشعلا تاشيرلا نود ام ىهو . ىناوخلا ةدحاو : ةيفاخلا ١)

 . هللأ ءاضق هب دارملاو .٠ ريدقتلاو عنصلا هانعم :.انه ءاضقلاو « حانجلا

 ا : ناتمدركلاو . امهرادأ اذا وأ « رظنلا ددح اذا : هينيعب أرار : لاقبو
 « ةبابذلا » ىلا مجرب م كرا 1# ريمسلاو © مفلا نم ليسيام : باعللاو

 00 ال ا الا لا كرا نيم لاحت سة ملا
 امم هبملع صئاصخ ىأ : هملع نئانض ل ال  بذكلا : باذكلاو . ددع ريغب
 باغ ام وهو ©« بيغ عمج اما : هبايغو . هأوس“٠هب ملعب الف هسفن هب صتخإ

 , هانعم ىف بيقلاك وهو ©« بيغي باغ ردصم امأو +. رمآألا نم كنع

 مويلا ؛ باسحلا موينومآ خنع توت ديري : نورقلا رابج ٠ عجر : بآ  ؛
 بئاجع نم اهيف امل « رصقألا : بئاجعلا دلب . هوكرتا : هورذ تهت  رخالا

 « هورهشت ال . هدمغ ىف فيسلا ىقس امك هربق ىف ايقاب ىأ : ادمغم . راثآلا
 ناك امك باق رلا ىلع الومحم هوجرخت 0 ىنعب ٠ هلس اذا فيسلا رهش نم

 هىشلاب دبتسا نم : ديتسملا - 5: ىح وهو اهكلميىتلا باقرلا ىلع لمحبي
 ةربقم وه : ٠ سووانلاو . هيلع ردق اذا « ءىشلا قاطأ نم : قاطب . هب دوغنا اذا

 ال ىذلا رررسلا : باثولا . تيملا توباتل لمعتس دقو 6« ةصاخ ىراصنلا
 ءاعو وه : ليقو « هدمغ وه : ليق © فيسلا بارق ب هيلغ كلما حربب
 صمق هحور صمقت يف دن كلذ ريغ ليقو « ةدمشب ةفيدسلا هيف خشوب
 ةاىيسيمخلا ٠ * سختسملا . صيمق عمج : : صمقلاو . اهمسل ىأ : ضوعبلا
 هيلع كبيثو كل هيضق : كيزجب ب 41 غيدي مل ئذلا كلجلا : باهالا

 . بحاص عمج باحصلا . ردغلا دض : ءافولا . كالهلا « ىدرلا



 هسا خا جنح

 (١)هباذع ريصق ىلع هنع قيضتو  اهئالب ليوط ىلع ةايحلا عّست
 ()هباعنإ ىف هيلع راهنلا رثك ١ حئار ةحازواو ىزاسلا لونقاوه

 (0)هنئاصوأ . خم مسجلا اذه تاودو  اهمالآ نم_حورلا قده كاششأو

 (4)هبانلا لاعفلابو « لاجرلا دلخ .٠ الملابقااطيزم الأ«! نم

 (ه)هبادآ ىلع ايندلا تلوتشا»و  هّراثآ ىرثلا زا> نم تام ام

 60 هباننأ ننال ١ لج ابو 2ههاجبو هلام لدمال لق
 (0) بارع نع نفجلا ةءّلِم ماذيو هراضَح نع اص ميدل اذه

 (8)هبارخب سحاب ِهيَتِجاٍبْيَد اسي ل ىشع ىتذ لإ

 (:)هباقُعو هزاب دئاص جلا ىف ةضوعُب ٍديعصلا ةعراقب تداص
 (0)هبابذل را ذليل يضخ ل الا موطرخ تاصأو

 ةايحلا عست ىنسفنتلا نأ ىأ . مهو ملأ نم اهيف ام : ةايحلا ءالب ١
 ا بارا دوي يتبع وص ا 1ايام ايكو

 دامك بعتأ ردصم : اعلا بهاذلا : ::سئارلال اريش ليللا عطقي

 : باصوألاو . هلدق ىذلا تيبلاب لصتم : تييلارخآ ىلا © حورلا هذه

 : ايلع عمج اماو « فرشلاو ةعفرلا اما : العلا 5  بصو عمج « عاجوألا

 زاح 32:0 - روكذملا .فيرشلا لعفلا : هباثلا لاعفلا . ةعيفرلا ةلزنملا ىهو

 ام وهو « رثأ عمج : راثالاو . ىدنلا بارتلا : ىرثلاو . هيلا همض ءىثلا
 : بادآلاو : اهنم تنكمتو اهيلع تبلغ : هبادآ ىلع تلوتساو .ءىشلا نم ىغعب

 .. هلامب لل دكا 2 3:2 ةليضلا نم نانتالا هب لسمو له لك ومو, تداوبم
 . مظعي : لجيو ٠ ةلزنملاو ردقلا : هاجلاو . هنارقأ ىلع هب هيتب ىذلا «© حلا

 . انه دارملا وهو « ضرالا هجو ىلع قلطب دقو « غوبدملا دلجلا : ميدألا

 : نيعلا نفجو .٠ رضاخ عمج : راضحلاو . مهنع ضرعب : هراضح نع دصي
 بئاَغ عمج بايغلاو . اهمسفن نيعلا دارملاو « اهلفسأو اهالعأ نم اهؤاطغ

 هبدخ ددجب ضرالا هجو ىلع ىشمي ىتف الا ىأ « نادخلا : ناتحاببدلا م

 نم ةديدشلا : ةعراقلا  ة4  نابسنالا هجول نيدخلاك هل نوكي ام دارملاو

 حراوج نم : باقعلاو زابلاو . ايلعلا رصم دالب : : ديعصلاو . رهدلا دئادش

 هئابقعو هتازب اديصيناك نفاوجلا ىف .تداض ةض وعملا كلت نأ لوقب ٠ ريطلا

 ةحفصو . اهسسفن ةضوعبلا كلت : ةبابذلاب دارملاو تفنألا : موطرخلا ب٠

 .. هب برضي ىذلا هفرط : فيسلا بابذو . هبناج : ءىش لك
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 هباموأ« أطرشيم» ىجري!! بيجع

 م 2 . 3م 5

 ةيدؤرمسلاو ضيبلاب ىدتفت ولف

 اوجّرع ًاجات ملعلا قوف نأ ولو
 هئاش رع ىذلا هللاب تناق

 ىركذ

 هبابسأ ىو ايعأ ام: توملا ىف
 وفل توم نم « كرجعل د1

 (1)© هينا زقرشلا نما: هييجارُةسغلاَنَم

 )تاك نجللا ىف اهانق تّقدأل

 (”)هيحاصي ناك نسمألاب هل اًبيبط

 (4)هبلاط رع ىذلا ملعلاب تبمآو

 نوفراناك

 (؟)هبانب تومب نمك ؛ ءاقللا دنع

 ةيلينأا نم نم بطلاف ؛ مي مل وأ عفان بط لكف ؛ كنع مان نإ
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 (/)هباهذب هئيجم ني دن ف هلبق عاد لكو « سوفنلا ٌءاد

 "03 نس لهظمو ةايحلا تنأ الإ, تول بس لشلا

 وجري ىأ : ىجربو . بيجع رمأ ىأ« ردقم فوصوم ةفص : بيجع- ١
 . هفاخي : هباهيو . تاحارجلا بيبطلا هب حتفب ىذلا عضبملا : طرشملاو
 هنأ لوقب .« ىجرب » لعاف « خلا .. هيجار برغلا نم » : ىف « نمو »

 هالحر قلمجي © قرشلا ةفاخبو برقلا هوجرب قىذدلا كلملا انه نآ بح رمأل
 لقلع ب : ىدتفت 2 ©  هلمد هل مدفن ,يذلا بييظلا /رشمي ةفوخ وا
 ىهو « ةانق عمج : انقلاو . حامرلاو فويسلا : رمسلاو ضيبلاو : ةيدفلاب
 . ةعمتجم شيجلا نم ةفئاطلا ىهو « ةبيتك عمج : بئاتكلاو « حمرلا

 : ملعلا بلاطو ©« ىوق : هنأش زع 5 ب جاتلا هوسسبلأ : هوجونت س "“

 ىطب نهرو ٠ هتقيقح كاردا نع زجعاو بعتا ام ىأ : ايعا ام  ه  هلصحم
 لوقي : كرمعل ”   هلجأ ىهتني ىتح نهرلا ءاقبك ةايحلا ىف قاب ىأ : هباتك
 «فوذحم هربخ أدتبم وهو . ءادتبالا ديكوتل هيف ماللا « مسسق هنأ : ةاحنلا

 "دلال 2 نظولاو ةليلا: ادا فب جاةباديسلا ام 311 نمسق- كزمفلا يا
 هعفادتوههركت اهنأ دارماو توملل برح ىأ : توملا برح  /م  سوفنلا ىأ

 .توملل « هباب » ىف ريمضلاو « ةايحلل .« اهلغش » ىف ريمضلا « تءاج : تنأ



 هثاذ“ علا ”صخ ماي“ ةكللملا كن

 ِهْرِع ثراو تنأ الإ شرع الف
 هرون تنأ ىذلا ملعلاب تنمآو
 بلاغ لك هب فوخ نب نماؤت
 ىوقلا كلم له : نيكلُملا بحاصاولس

 ؟ هريزو لاضعلا ءادلا عفر لهو

 هبوعش- ةاعد:»الإ تدلققا لهو

 هءالب لبي ملعلا ناك كلائه

 هدَح رشلا برقي ال ؛ ابظلا ميرك

 اين ناايلا ل عا
 5 و 0 غ

 هلاعف دودصلا حرج نم رسيأو

 (١)هبرام كولملا بارآ قوف ْنَمو
 (؟)هبساك قحلاب تنأ الإ جات الو
 ()هبقانم كنمو ٠ هيدايآ كلنمو

 (4) هبلاغ ُكاّدلاو ء ضرألا ىف هرمأ ىلع
 (ه)4 هيراضتو 4ك ونمت يرش

 6)؟ هبجاح منمملا بابلا بجح لهو
 (/)؟هبراقأ ةالصلاب اّلِإ فعاسو
 (85)هبراجت ىنغت سفنلا حالس ناكو

 م ل .٠

 (5؟)هيطاعمو ىرولا رش هريغ فو

 هبطاخي تيم وحن ىسيع عبصأك

 (١1)هبراضُم ظادّللا فيسنم لهسأو

 وهو م برأ عمج- : بارالاو ٠ ةاوس نود هل هلعج : ءىشلاب هصخ سل ١

 جوت : لاقي «© مجعلل هلص ٠ حاملا ١ كلا ريزم :.نكرسلا د © ةياسلا

 ىلع ليمعتسا « ةمامعلا سبل اذا « ممع : برغلا لوقت امك « جاتلا سبل اذا
 - ةهيساكو »6 مومعلا هحو

 : هيقانمو ٠ ةمعنلا

 ٍ : هرمأ لع بلاغ لكو ٠ نامألا ىطعت

 53 - لذتو عضخت : قلعتلو ٠

 دعاس * كاياس دس هلا ماارو 8 قلل

 فعضلا دض : ةوق

 عنمملا بابلاو .٠ ءابطألا ىيعب ىذلا

 : هءالب ىلي - براجتلاو . هداهتحا دهتجب *

 0 و ا حا : هيدانإا ل هحبارو هلئان :
 ى' ١ نسال ب أ 2 يبيقلا لثعلا ىهو « ةبقنم

 عمج 8 : ىوقلا ته _ 0 ىش هزجحعيال ىأ

 ديدشلا : لاضعلا ءادلا

 تبرح نم « ةبرجت عمج :

 ةفصلا ةفاضأ نم : ابظلا“ مرك تبرإ هييرخا دعب ةرم هتربتخا,!ذا ؛ ءىثلا

 نائبسلا وأ فيسلا دح ىهوءةبلذ عمج :ابظلاو « ةميركلا ابظلا ىأ : فوص وملل

 نم ازايجم نوكيق ىنعملا مبان هوجن وأ بفيشلا دارماو * كلذاوجت وأ

 ىشارمالا + دوتملا 0 .ظحل عمج : ظاحللاو + لملا مهخ دتاعت د
 ٠ برضم عمج « هبراضمو



 (')هبراقي ام اهقوف ىداهتي نلو . هّلثم ضرألا جرخت ل بكرم ىلإ
 601065 هلوللا ' ريقافم تدشو. . هقلخ شانلا "تراس هيف رام اذإ

 م 2# و -

 هبكارم راحبلا َقافآ ًالمتو هليخ ٌّربلا ف لمثلا هب .طيحت
 ل

 ميسر ير كيلو نانزإ ةقح < بكاوللو ' قابلا ماظن
 #9 5 . يبل . .٠

 (4)هبهاذم نونظلا ف فوحخ وه اذإ ىلا ىلإ نمأ موقلا ٌليبس انيبف
 (0)هسث وج ًابرغو ًاقرش ىرشلا بوجت ١> عمسم لك ىف دايعألا تعاج اذإ

 ف كد 3 2
 (6)؟ هبئاجع نيثداحلا ىأ : رهدلا لس مدي ملف فحق « ثبلي مل ءايجو

 (0)؟هبضاوق ءادفلا ف تخارتفيكو 2؟ هٌدونج تناكن يأ : ىرعش تيلايف

 (0)؟ هبراحم نوي زخبلا ف اهدر امون... ةكيبفس نماقعأ ىلع تّدرو

 از ؟بفاغر توت" نأ هدئؤع انو: . ةبلط كتداوتلا“ هدتاؤأ+ قايكو

 هينادب ام ىأ : هبراقي امو . اليامتم ىوق ريغ ايسشم ىشمي : ىداهتب ١
 وهو « راوغم عمج : ريواغملاو ؛ لاحرلا دش هنمو « هقثؤأ : ءىشلا دش ١

 رسم لك حوا بركب عمج بناكرلإ .٠ هتعاجشل ودملاب ىلع موجهلا ريثكلا

 اضيأ وهو « ميقتسي اهباع ىتلا هتقب رطو هكالم : ءىشلا ماظن 7” بكر
 ٠ ابرق : ' كيبثو . ىلجم عيج : ىلاجملاو ٠ ٌولؤالا هب مظني ىذلا طيخلا

 بيصيام ىهو « ةيئان عمج : بئاونلاو . ثداوحلا نم هركي ام : انه بيرلاو
 ليقو « ةأجافملل نامز فرظ + امئيبك :انيب 5  هوركم نم نامسالا

 ناجاتحيو « ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج امهدعب عقت لاح لك ىلعو « ءادتبالل امه
 نونظلاو . ةنومأم : نمأو . قيرطلا : ليبنسلاو . ىنعملا هب متي باوح ىلأ

 بهذم عمج : كلاسملاو قرطلا : بهاذملاو . نيقيلا ريغ وهو ©« نظ عمج
 د يلا ل يبوس اق واااو رد 0 ع وح

 نما نما قرش ام ب تكي ل ١ ثيل :ملو راالمإلا :ءاجرلا ب7
 هلا م 0 ياس تيل انوع ةطلغو ميلا نطق اذا !نعش ءىجلاب رم
 : تدر نج 8 - عطاوقلا هفويس + هبضاوقو تاطبأ : تخارتو . تملع

 ىلع عجر : لاقي « مدقلا رخؤم وهو « بقع عمج : باقعأو . تعجرأ
 هيف نوفكعضشمب اوناك ىذلا قيرطلا ىلع ىأ : مهناقما يلع اوعجرو + ةيفع

 هله اهنصتا هتبلط هتتافأ 4 ٠ ةنيفس عمج : نيفسلاو * مهمادقأ
 ممج ٠ : بئاغرلاو . رعشلا ةرورضل ذولا 1و« برطلة ىخلا - ةبلطلاو

 ء اضبيأ ريثكلا ءاطعلاو « هيف بوغرملا رمألا نهدي« ةفار



 ()؟ هبقارُي وأ هقلخ هيقتي لهف لفاغ قلخلاو , مهسلا ٌدرتساو « فر
 2 هو 0 و

 (5)؟ هبكاوم ىوطتو « هيلاجموبختو لمد لجأ نم رهدلا ديع لطبيأ

 ؟ هبكاوكو ىرولا حيباصممهيفو 2 هدوفو ريسكلا بلقلاب عجريو
 و :ء 2

 (0)؟هبراضّرصنلاو« ساوقألابنطىلإ اهسأبب ًالاجترا رهدلا دي ومستو
.- 

 (4)؟هبحاس ٍةليخملاليذ نم عمجيو هبرل ٌروخفلا بعشلا رفغتسيو

 (0)؟هبرآم نهفارطأ نم صقنتو هديع ةعاس ديعلا بو بجحيو

 (2)+ يطا فانألا يق” تان اليف " اهذو .كلذو ,١ ايندلا اذكه لل

 هبساح وه ام هللا باسح ىفامو  هجات ٌدايعأ ٌدرودإ اهل ّدعأ

 (/)هبراغمو « اهرمأ نع ةقراشم تلةءاستف ؛ اهؤابنأ ىرثلا ف تشم
 . سد اة و م - - .

 (8)هبكاررحبلا فرحبلا جومرشاكو هبوجي نم ىصحلا ربلا ىف رثاكو

 ٠ ناتدئاز لاو فلألاو 4 هيلا هعجرأو هدر: مهسسلا درتسا 1

 لفاغ وهف لفغ دقو « هل هركذت مدعو ناسنالا لاب نع ءىشلا ةبيغ : ةلفغلاو

 الج نم ©« هعضاوم : هيلاجمو « أفطت : وبخت . لطعتبي : رهدلا ديع لطبيب  ؟

 : سأمسلاو ٠ لبق ةئيهت ريغ نم هأدتبا : رمآألا لجتراو 'ولعت : ومسست " 
 عنمب ؛ بجحب  ه  ريكلا : ةليخملا ٠4 ب ءابخلا لبح : بنطلاو . ةدشلا

 حوتفم - دولا 1  ةجاحلا ىهو « ةبرأم عمج : برآملاو . سانلا نع

 .٠ رلفنلنتو قفرت : رمألا ىف ىنأت . ةدوملا وه : اهروسكمو اهمومضمو واولا

 هسفنل بلطي نم نا دارملاو ٠ هنم اهجيوزت ىلا اهلهأ اعد ةأرملا بطخ مهلوق
 «دولا» ىلا عجري « هبطاخ ريمضف . كلذ ىف قفرتب نأ هل ىغبني ايندلا ةدوم

 .٠ دايعآلل ريمضلاو « رابخالا : ءابنألا ٠ ضرالا دارملاو .بارتلا : ىرثلا "7

 ءاضبأ دايعألا ىأ 6 اهرمأو .اهبراغمو ضرالا قراشم ىا ) هيراغمو هقراشم

 اهق راشم اهنع تلءاسستف ضرالا راطقأىف تعاذ دايعألا كلت ءابنأ نأ ىنعمب

 عمج : ىصحلاو . رحبلا دض : ربلاو . ةرثكلاب هبلاغ : هرثاك /   اهبراغمو

 راص دايعألا كلت ىلع نيلبقملا ةرثكل . اهعطق اهبوحب دالبلا باحو . ةاصحلا

 كلذكو « هورثاك اذا ىصحلا نوبلغيثيحب ةرثكلا نم ضرألا مهنم نوب وجب نم

 . ةرثاكملاب هجوم نوبلغي اهيلع نولبقملا رحبلا وبكار
 ( ! سل تايقوش - 5)



 ديو ا

 َتَمِدَع الف ءعوطقم ةيامحلا سأر
 : اهَلَدْنَج موي ( ىْنِلَأ) نولأست ول

 اًحِشتُم رمسلا موي رج ىذلا ابأ

 دلب ىف قخلا ”لوح نتاكتلآب “ مأ
 ةيحان فيسلا لَ ءسدقلا حتافاي

 هذي تهتنا نيأ ىلإ ترظن اذإ
 ردع هبنعلا» ءازرت نأ كاع

 ابئذلا عطقي ًامزح هللا ةنانك

 (1)؟ابَرض اهيخوفاي ىلع فيس ىأب
 ؟ابضتخُم برحلا موني ره ىذلاب مأ

 (؟)؟ابرحلاو َلِيولاىِداني نيعبرأ نم

 ابشخرلب«ناك اديدحُبِيلصلا سيل
 ابطقلا هناطلس ىف زواج فيكو

 ابلغلا - ةوقلل ال - قحلل نأ

 *ملعلاو هليا

 ؟ هّيناج رع ىذلا كلملا كلذ نل
 ىذلا تللملاو . (ةوله) اي َةلجلمَأ

 ه ت2

 هر تلجف « ارعأ هب دارأ :

 خوفايلاو. « اهادرأ : اهلدنج ١

 برح وهف « هبضغ دتشاو بلك

 (0)هبحاصّصادلاو كالمألا ظعو دق

 (؟4)؟ هبهاو وه ىذلاو « هيلع راعي

 (6 )هبقاوع تك 5 فطن هعبتاق

 : حرفك « برح "0 سأرلا مدقفم :

 مباسلا دراودا كلملا جيوتت ةلفح ةبسانمب ةديصقلا هذه تمظن د“
 ١9.7 ةنس ىف كلذو لمدب هتلالج ةباصال ةلفحلا ةماقا ليجأتو

 بقاوعلاب مهركذو مهحصن : سانئلاو كالمألا لعو . ىوق : هبناج زعاس ؟
 تلح ها ىلامت هللا وه : هبهاو وه ىذلاو هياع راغب ىذلا كلل

 ٠ ةلوأ : ءىش لك ردصو . ردص عمج : رمألا رودصو ., تمظع : هرودص

 .هقحلا : افطل هعبتاو . اضيأ ءىش لك رخآ ىهو « ةبقاع عمج : هبقاوعو

 ةكلملا توم وه ؛ ميظع رمأب هيف ىضق كلا اذه بهو ىذلا هللا نأ ىنعملاو

 بقاوع تناكف « دراودا جيوتتب ءاضقلا اذه ىف فطل هنكلو ايروتكيف
 . ةميظع بطخلا لئاوأ تناك امك « ةميظع فظللا



 اهللذي ,ال .تابقع تلبقأو
 لكم انف ملا

 هب تممه لهس نم ٌمويِلا بعص مك

 ةركنم._ اهولخو : « .دوهجلا . اوميبخ
 .ةركاف واجنهلا ةقيما شيلا ىف

 هل نإ «. خيراتل ليلاكألا اولخ

 ٍرفن ىلإ ال « هيلإ لاجرلا ٌرمأ
 تعفدناف «دّقحلاو ىوهلا هيلع لمأ

 ابَحتنُم بعشلا الإ لصفلا فقوم ىف

 (!)ابثو وأ كوشلا قوف لمت اذإ

 (:)ابعصام ءايشألا ىف دغلا لهسو

 ابجع اهفيرعت نم قْدشلا اوئّذمت ال

 (01ابلسامنوصحتوأ تام زم نوصحتت

 «)ابلّدخمو اَرُد اهقّلؤت ادي

 ابتكلاو ءابنألا وبس مكنيب نم

 (ه)ابهللاو املا نالجترت هادي

 5س تأ ل رولا تيأر 4

 بجعال : تلق « تلاز ةيامحلا : اولاق

 ابهذ دق ّلقعلا نأ كلانه ”يكحاف

 ابجعلا وه مكيف اهلطاب ناك لب

 رومالا فيرصت نم ةعمتجملا ءارآلل ام رعاشلا نيس نيتيبلا نيذه ىف ١

 دليح اذا اهلاجر ةبخن ءافطصا كلذ ليبسو . باعصلا نيوهتو ممالا ةدايقو

 كوش اوطختو باعسصلا اوزواح مهتمكحب اآوءاش ناف 2 رمألا برزحو دحلا

 باذعقمألا اوقاذأو اوقاذك<مهتمكح مهتزوعأو مهممه مهب تدعق ناو « داتقلا

 رظنلا ديعب نأ ىلا رعاشلا دصق ب '"  اضغلا رمج ىلغ اهوبلقو ©« نوهلا

 وجريو«مهادلا بطخلا هسؤب الفءادمرس ىقبتال ثادحألاوءابلق رهدلا ىرب

 اهضوهنىف ممألا روتعبام نيس نأ رعاشلا كل رب سالب مويلا هزجعأ أم دغفإ١ ىف

 عوقولا رذاحت نأب هتمأ رمأي دعب وه مث « اهبوثو قوعبو « اهتياغ نع اهينثيف
 خافتناو«لمعلاب باجعالاو 4 سئفنلاب دادتعالا ماثآلا كلت سارو«رشلا اذه ق

 وه ام ىسنب 4« لتاقملا سششيجلاب الثم برضي, نأ ءاش مث « ءابربكو افلص جادؤألا
 ءرج الق . هعيمجيؤ هيصحخي ناف ماطح ىلا دمعيو 2 راطخألا لئالج نم هين

 ايلاع ابدآ نيئمؤملا هللا بدآ دقلو « مزاللا لشفلا شيحلا اذه بيصن نإ

 لآ ةروس ىف لصفم كلذو .» اومدنو اولشفف ٠ باللسألا نوستس و مثانغل)

 ىمسيو « رهوجلاب نيزت ةباصع هبش ليلكا عمج : ليلاكألا - 5  نارمع
 دقو .ةئيهت ريغنم نائدتبت : نالجترت ته  جاجزلا بلشخملاو اليلكأ جاتلأ

 » خمبراتلا عض وم مهسفنأ نوعضب نبذلأ كل وأ ىلع ىحش نأ رعاشلا عايش

 . نيضقانتملا نيب نوطلخب و «باقلالا ف نوشحفبو « ءانثلا نوايكبغ



0 - 

 اهبحاصو . ىحار ف نأو

 انل لعل ء« ًاباوبأ هللا َحِّبف دق

 اهّبكانم عفدن مل هللا دي الول

 اهزئاوج ىربكلا ةمهلا مدعت ال
 "ا هم 2

 هيعاس هللا قزجيس .ىعس لكو

 (0ا نتن اك ىعنتا ًميفَعو اًدهَْع

 (؟)ابحرلاو نلامآلا اقع اهءارو

 (”)ابرألا اهعارصم ىلع جلاعن ملو

 ()ابلغ وأ مايألا ِبّلَغ نم نايس
 (ه)ابَّه نينسحملا ىثس بهذي تاهيم

 65)؟ اًبقنُم رس ْمَأ « ةبقاع ءاسأ مكل َنيبتسي ىح ّرمأل مربي م

 (؛)ابلج وأ ٌروتسدلا عفد ىذلا الإ ةلدرخ ّنوطعت الو « ًاليلج متن
.2 2 4 

 (0)ابصناهلثم نم ىرسلا باكر ىبلت نيه 0 تابع تدهمت

 : اميثو ادقع اهكيلم دب ىف نأو « ديدج دهع اهيدن نيب هصأ رصم نأ تيبلا

 ىداعلا ادع نأ دعب كلملا ةلالح هنلعأ ىذلا دالبلا لالقتسا هلك كلذ رهلغمو

 : بحرلاو:فرغو ةفرغ لثم « ةحسف عمج : حبسف - ؟ هيلع اليوط انمز

 هللا دب ©  ةطسبنملا ةحاسلا ىهو  بصقو ةبصق لثم ةبحر عمج
 دضعلا سأر عمتجم وهو ©« نسساجمك بكنم عسمج : بكانملاو . هنلا ةردق

 .٠ رطيشلا : بابلا نم عارصملاو . ةقشمب هرشاب : رمألا جلاعو . فتكلاو
 ليل اجد دقو ةمالا داهج روصب نأ رعاشلا ءاش دقلو . ةجاحلا : برأآلاو
 ىقلتو © بوطخلا عفادتو « هرباصت ةمالاو ©« ىداعلا دسأتساو «ثداوحنا

 ام ب 4 - رصنلا باوبآ ثيح .ىلا .اهتنع نم تالفآلا ديرتو « اهرين اهنه
 ةمهلا ود هكردب عساولا لمالا تيبلا اذه ابانث ىف رعاشلا عدوب نأ نسحأ

 ملآ نم سوفنلا بيصي امل ءافش تيبلا اذه ىف  ه  نيح دعب ولو ةريبكلا

 لدعب نلف ةايحلا كلت نأش ناسنالا ايعأ نلف « مايالا تامدصو قافخالا

 بهذب ناو؛«نييننسحلا ىدحاب ءرملا لعب كلذبو«ميعنلا راد ىف ميمعلا ريخلا

 وم تنك اهرفا ةمالا ىسيقت نأ ءاش دقل - 5  سانلاو هللا نيب فرعلا

 ىدبنيب عضب نأ دارأ تيبلا اذه ىفو -ا1/ لطخلا زواجتت ىتح حيحص

 00 ا فرنسا ةفيفح نيدنسل ىتح «.اهرمآ نجح ىليطحو قيد لك ةعألا

 مث « ةلماكلا ةمالا فوقحي سيق اذا ليلق هنا الا « اليلج ناك نأو © دجام

 اين اهرضاح ىف 0 رومألا 0 بورا ب دوا و

 تيدر بي عصا ماو يرن ريغ م6 ةلطار “+ ةنتاولا "+ ناقأ

 تيبلا اذه ىف انرعاش روص دقو « ابعت : ابصنو . ىدمو ةندم لثم ةيرس



 :بيييش

 (:)اَبيزلاو ككلا تكايلع تلدساذإ“ - ةعصاقكيينايع: ىف ملظُي حبصلاو

 (')ابضُقلاو .ًطخلا حامر ٌثدشحافوأ هل َنربصاف ايظع تبلط اذإ
 (؟)ابهأ العلل تسيل ٌرئاغصلا نإ هل رومألا تاريغم دعت الو

 (4)ايحطصا اذإ رمأ ىف ربصلاوقحلاك اهُبقاوع ىضرت ةبحص ىرت نلو

 م)ابَرَح وأ لج اهف نواعتلا ىلإ اوُتَجَل اوثجلأ ام اذإ كلاجرلا نإ

 يرد نيم اهارض زي تأو ةسشاو لالا ا نإ بير 3 ورغن ى مي

 فست لجر نم مكو . نظلا : ردسو ةردس لثم « ةببر عمج : بدرلا 3١

 كوكشلا الا اهل ببس الو تبحر امب ضرالا هياع قيضتو ةايحلا ىوك همامأ
 جامر : لقيف «© هظفل ىلع هيلا بسنب ةماميلاب عضوم طخلا  ؟  ماهوألاو
 هيلا اَنِقلا لمحت تلا نفيسلا لجابيس .هنكل و: هب :تيسنق ال !حامزلاو ةنيطخ
 رسيب(ةيطخ : تلقامزال ةمَشا! ةبسنلا تلغج اذا: ليلغلا: لاقؤ با لممتو
 هواعج اذاف ( رسكلاب ) ةيطبق بايث : اولاق امك اذهو حامرلا ركذت ملو ٠ ءاخلا

 امو ؛ ةبسنلاو مسالا نيب اقرف « ( مضلاب ) ايطبق اولاقو بايثلا اوفذح امسا
 اهقوقح فرعت ئتح ةضهانلا انتمأ. :دارفا نيب مكجلا هده رثعنت نأ نيسجأ

 داجلا : باهالاو « بتكو باتكك باها عمج : بهأ ا  اهتابحاوو
 هدحو وهو اهريخ وه ةيحصلا عاونأ نم اعون انرعاش تيبلا اذه ىف نيب ب ؟

 ريخ نم ربصلاو«قهاز وه اذاف هغمدب ىتح لطابلا تابثو ىلع ليمج ربص
 نول: ازرم: زين طة ون انف ارك ذيل اريل لك ماهل يه ىعلا لئاتففلا

 : اوثحلا ©  قحلاو ربصلاب هاخآ امهنم لك ىصوي ىتح اقرتفب مل ايقتلا

 « مظع ( رسكلاب ) لجي ءىشلا لجو . اومصتعا : اوُتِجلو . اوهركاو اورطضا)
 عزفملاناىرمعلو .٠ مهباصأ لتق باب نم مهبزحيرمألا مهبزحو . ليلج وهف
 ىلع ءانضقلاو نواعتلاب ماصتعالا ىف وه امنا ثادحالا تابثو دنع ديحولا

 انيرس : لاقي . اهحتفو نيسلا مضب ةيرس عمج : ىرسلا ب بزحتلا
 هطسوأو ليللا لوأ ىرسلا نوكيو : ديز وبأ لاق ٠ ةيرسو « ليللا نم ةيرسس
 ازاجم ماسجألاب اهل اهيبسشت ىناعملا ىف ىرس برعلا تلمعتسا دقو « هرخآو

 مسهلا زفح دارا رعاشلا ناكو . ( رسي اذا ليللاو ) ىلاعت هللا لاق , اعاسناو
 . لامآلا حبص ءالتجال مئازعلا ذحشو



 (0)هيضُق الو ءقحلا انّق ىلع ْخلَّطن مو « قحلاب مم

 هبّصغ .نع ةدشلاب زجعي ام ضعب ىتفلا نييلاب لاني
 هبتع ىو « رهدلل ربصلا ىف مدا نكياف مسن نإف

 () يرش ىلإ تيلغغا اذإ ىذقلا نؤد ٍدِسَألا 0 قو

 ()هبلق نع زجاغلاب سيل - هكلم ٍِ ةنلطلا .بطقسأ: دق

 هب ديقتي مل - مكنامز ترك. الو" هبقر :ةيواي

 هبرق .ق رظانلل حبصلاك  ولعبتسم نظلا ىف رعبلطمو

 هبجح ىف بيغلا اذه ماد ام نيزح ف نخب ل اا

 رداربق عورشم

 (؟)ابلط ب م نم قلاب داو امتد قيبكلا اهيارلا:يتننعأ

 (م)ابثّقلا ةطبغلا لويذ ٌرجت ىتح  اهَتذابَل لك نم ٌرصم تضق امو
 (5)ابرط رئاط وأ « ًاعزج عقاو نم 0 « دج نم هيف ام رمألا ّق

٠» 

 (”)ابرطضاو ٌممدلا اهيف ريحت اذإ هقّقحت وأ « اًديش ٌنيعلا تبنن ال

 ماجحا : ماشتحإ  ؟>- فويسلا : بضقلاو . حامرلا :انقلا ١

 : كلملا بلقو . اهكرت :ةرفطلا ظقساو . عافترا ىف ةبثولا : ةزفطلأ د

 مكنولأي ال ) ىلاصت لاق . رصقي مل : لأي مل 6  هماظن رييغتو هليدبت
 « ءارعشلا ريمآ ريغل حاتن ال ىتلا ةيلاغلا مكحلا نم ةَثيبلا اذهو ( الابخ
 ه ةنابللأ  ه  ةوق نم فعضلا ءارو مكو ةحار نم ةايحلا داهج ءارو مكف

 رخل تينا اذه قد ليدجلاب دسيئت عميق ريشتلاو . ةجاحلا
 راهتجالا : دجلا - وحلا عسستم هناديمو ليوط دجملا ليبس نأل نايبو ممهلت

 ام اريثكف ؛ اهضوعت رجب رمل ءاعبلا تم قزبت ةيدبلا !اه فا - ٠

 ملهلاو ولا ددرتلل ريوصت تيبلا اذه ا - ربل كبح تيقت 7

 نيبتسس الو « ءادتهالا عيطتسي الف ةرومأ نم نايجيإلا بيعمل اغذلا كيشلاو

 . باوصلا قبرا



 ا و ك0

 مهنيب آشن ىسيعو قسوم

 ايلاف هير نرك اسلاعو

 اهرب مكل 0 الست ام

 مفلأو ء' مولا متقزم

 اعبار امره مينب ىح

 ىلع (ردبك) بي مكل موي
 اهّدج ىلإ لاحلا تراص دق

 هقرش نم ”لاعلاو ٠ ْثيَللا

 هباثا ل .ىبن . نأبا ىف

 هنيع ىلع دجملا لبنو

 هملس ىف كلزانلا 00

 هيأر ىلإ لينلا فرصنو
 0 ل 7

 ني

 دغ ىف مكن وأ مكيلع رم
 مكرهد امف ؛ ها

 هبطق ىلع نفلا ىحر تراد
 هبْحر قو ركفلا ةَعس ىف

 ()هّبط وأ ماعلا ٍللع نم

 ()هلعص قوت ارمألا بزاح ىف

 ةيلص -: نم انيق ١ هلك

 هبزح نمو قحلا ٍةثِف نم

 (©20هبحض ىلعو « دعس راصنأ

 هبعل نم لفاغلا
 (؛)هبرغ ىلإ ثيللا ةبيه ىف

 ()هبليخ ىلعو « انني َكلُم
 هبنج ىلإ ٌرصعلا لخدنو

 هبرح قى لخادلا عطقنو

 (ه)هبرِش ىف لدعلاب هُمِسقَي

 هبذع قى سانلاو ىرقلا قَح

0 

 (ه)هبعك الو دوجلا متاحب

 هبتناو

 سفنلاو مسجلا جالع ابضبأ وهو <« ةوهشلا : بطلا ١

 هديدش : رمألا بزاح  ؟
 ؛ تيا ب جان" ثان ناهي الشال" اهيخ رتل ةذق ورك ليد

 (رتصسلاب >ترشلا 21+  رفطلا“ ( رسكلاب ) بلخلا هن
 داوحأ نم : ةمام نب بعكو « ىط متاح ها ةيفالملا . ةيفلا فال هللا

 . برعلا



 نكي مل ام بحلا ىف هتئامح

 العلاو ىوهلل الإ كَ م

 م و

 ةمه | مهعمجت ةعبرأ
 « د دايو
 ىرثلا ره رطقلاك مهراظ

 هناسْرأ قلخلا مالتسا الول
 2 ور

 لاو نم 8

 ىرثلاب كو ئاج اوردق ول
 م

 ىملا نود .ظحلا 7-5-5 امو

 مهنيب اوفلتخا ىوق لاب ام
< : 
 مهثيداح ع فعن مهماك

 - و

 ىبر دق نمز اذه ٠ موقاي

 هساذ نم ةعيشلا هذهو

 5 و 1 7 4 5

 ةهرب شعي رينلا علخي نم

 نتملا ةيبايرج + يفلا ليفت:اي

 هبلق ىلع بحلا ٌلمحيل
 هلا ىف قولا لاجل وأ

 (1)هبقع . ىلإ ليجلا  اهلقني

 ()هبنيل_ .قلخ هبيقخلا  هقاوو

 (2)هبجع لم نشمشلا لان“ م

 (؟)هبعش ىىلعو « هامح ىلع

 هبطق ىلإ اكلُم هبطق نم

 هبنذ وأ ِنِسْحُملا 017 نم

 هّبر ىلع لضفلا ركني نم

 (م)؟ هبلُث وأ عورشملا ةحدم ىف

 هيلع قو ؛ ديقلا نيل ل

 (5)هبحس نع ربكتساو « ٍدّيقلاب

 هبر ىلع نأي نأ ”تيشخ

 ةيرت ىلإ

 ()ةينلن قو ءريثلا ركآ ىف
 ل لاا

 7 و

 قرلا ةزادج

 ١ عورشللا ,رضرعل نيبودنملا ءاضعالا : ةعبرألاب ديري ٠ ذدلولا:بقعلاو «
 مامزلا وهو , نسر عمج : ناسرا ا رطملا : رطقلا 3 دلولا دلوو

  6اس د ةايضصخلرو هةيغ د: فش 2 4. بسلا يتلا : لئاو حج 0000

 نيروثلا قن+ ىف ةضرتمعملا ةبشخالا : رنينلا 7 ضرالا ىلع رجاا
 ربفثأ ىهو « ةبدن عمج : بدنلاو . ( فانلاب ) ةماعلا دنع فرعتو (« اهتادأب

 بايسحلا ميركلا وهو . بيجن عمج :. بجنلا - م8 دلجلا ىلع ىقابلا حرجلا



 دسم ويا ل

 هناي. نبع ”ديؤلا " ئتكت نيف

 يلق بعدا رييكمملا هذان
 تحمل ىف نسحلا قاقر « ٌضيب

 هلصأ ىف .نيجرنلا لباوذ

 ىجدلا مس نفرألا ىلع ْنِز

 ةنيه ىلع,« ًابارسأ نيشعي

 ىركلا ريغب نادنسو لك نم

 لباب اكلم ىّقلت نفج
 ىوهلا ٍتيِقو « لمرلا ةَيبَظا
 نإو «. ًاموي عمدلا تفّرذ الو

 اوما ند لْستلا ىكاوشلا ىبنه

 ىوهلا هامر رماد ٌداَص

 اعلم هللا

 املك « قفاخ « ىبنجب واو

 عاق "نع مارألا دنت ل

 - "نيل ن1

 ٠و 3 26

 (1١)هبثك نع بفادرألا ةجتزم

 )دبل قع هتللا ل َنديشَي
 . ع

 هبطر نمو « ردلا عان نم

 8 ع

 هيضق ىلع درولا عناوي

 هبؤش لع, نسجالا ىف يدر

 (”)هبرس ىف نمآلا اطقلا ىشم

 هبذه نم لاجألا هبغنت

 (4)هبْرَغ ىلع رحسلا تبئارغ

 هبلج ىف ِكانيع تعس نإو

 هبكس ىو « عمدلا ىف تقرأ

 («)هبرغ نم لزعأ « ابصلا ىَقْلُم
 (ه)هّيُح نم ءرُب ال نداشب

 (/)هبطخ نمو « بيشلا نم ٌوُلِخ
 هيشو. ىف خلا . قمانت + تلق

 (8)هبعش نع قّؤشلا تادب الو

 رجم“ نأبلاو . فاطعألا ةنيللا ةأرملا ,ىهو « ءاديغ

 هب هبشب © لمرلا نم لتلا وهو < بيثك ممج : بتكلاو» + هلرطلدقلا هب هستب
 : ( ريسكلاب ) ةنيهلا ©”  فيسلا دح ىهو « ةبط عمج : أبظلا 5 فدرلا
 رحسلا امهيلع لزنا ناذللا ناكلملا : تو رامو توراه 1 ب راقولاو ةقيكسلا

 نوكيىنعملا اذهىلعو . فيسلا : برغلاو . اهرخّوم وأ اهمدقم : نيعلا برغو
 : ةقاببثلا بروقو . ةهئانبملا ياوكلا ع 6 تايم دف ” يلا دارا
 . ضايبللا صلاخلا نظلا وهو « مثر عمج : مارآ 1  هطاشنو هتدح

 .ضرأ : عاقلا مل  ..لقل دبرب : بحاص ب !/  ةيبظلا دلو : نداشلاو

 . ماكآلاو لابجلأ اهنع تجرفنا دق ةنئمطم ةلهس

 ةيحانلا. ٠
 : (« رسكلاب ) بم شلاو



 نايب وذ ةغالبلا فرع ,امنف

 .اًردق تدزف نيكلاملا تحبم

 ئيف# ءانيأ ىف هللا كلاس

 نول اوشا ويم سل امو

 مهيلع ىرج نيح ٌسحنلا ناك

 ادت ناك كلكم اوظبتحم دلو

 اًدكر قالخألا نم مهل تبدي

 ايابك هل كليتي. ل .اذإ

 اياحسلا تدَمْقا كتيسلم نيف

 اباجأ ىل ةليسولا نكت نإف
 اياتو - يهيم رضلا لاه نإ

 ايارغ رتكلمم لكب راطأ

 اباجح مهل سوحنلا نم ناكو

 ايارطضا مدهاف « نكرلا اوناذف

 اباهت نأ ٌردجأ قالخأللو اًبيِهَم اهيف مهُبانَج ناكو
 اًيئثذ ثيللا ىواسل اهالولف

 ملعب اهمراكم تنرق نإف

 ملع حيسم نامزلا اذه ىو

 (1)ابارق ىضاملا 6 رابلا  فواني

 اياعض: ب امي العلا + تللذت
 ع

 (* رئلم عورشم

 (0)وبْرس نمو « ٍلمرلا ٍبَرْبَر نم هب 'مَلْساو ء بلقلا َنانع ِنْنِإ
- 

 تريلا :ةيفارقلاو 2 فييببلا :عزاضلا ب ١

 كانه ىقلتو ©« « ىاسرف » ىف مالسلا رمتؤم ىف دالبلا .ةيضق ضرعل ىرصملا
 ىاع هعم قفتيل ©« كاذ ذا ةبزيلكنالا تا رمعتسملا ريزو « رنام » درول نم ةوعد
 نعامهني تاثداحملا تضخمتف « اهب ارتلكنا ةقالع ديدحتو دالبللا زكرم

 اهيأرذخأل دالبلا ىلع هضرع ىلع دفولا عم قفتاو « رنلم درول همدق عورشم
 « ةممملا هذهب مايقلل هئاضعأ نم ةعبرأ دفولا بدتناف « ةديحلا مازتلا عم هيف

 رسكب ) برسلاو ٠ شحولا رقب نم عيطقلا :.بربرلا  ؟  تاليدعتضعيب
 . ءاسنلا وأ ءابظلا ةعامح : ؛ نيسلا



 امتي ًالئاع لّصرَأو
 “3 و وى 4ك

 اليبس « ربلا ىتت

 هيف سانلا ىسيع دعب قرفت
0-4 8 

 رش تاغزن نم سفنلا ىفاشو

 اليتم 'ئئاينا " ةقايإلا ناَعَو

 ىح © ديلا ةانب ١ انْلَعو

 ىمتلاب بلاطملا لين امو
 لانم موق ىلع ىصعتسا امو

 رف <5

 و

 ثنو « ىداهلا دلوم لت

 ِبْمَو تنب ةيربلل تدسأو
 ا « ًاجاّهو هتعضو دفل

 ارون ٍتيبلا ءامس ىلع ماقف
 كدي ءاحيفلا ُبرْثَي تعاضو

1 

 ىردق تزواج دق « ءارهزلا ابأ

 (1)ابارتلا لسرلا عم مك دسوو

 (؟)اباق ناكف لالجلاىذ نم اند

 (؟)اباعشلا ىدّمو ؛ هلالخ و

 (؟)ابادم مهل ناك هاج املف

 («)ابائذلا اهعئابط نم فاشك

 اباغ قحبل  هّلْيَخ 2 تناكو
 ابان ؟نومرألا ةَرْمْإ "اندهفا

 (ه)ابالغ ايندلا ٌذخؤت نكلو

 اباكر مهل ناك مادقإلا اذإ

. 

 («)اباصققلاو ىداوبلا هٌرئاشب

 (ه)اباقرلا تقّرط « ءاضيب ادي
 (ة)اباهشلا تاوامسلا دلت امك

 (١1)اباقنلاو ةكم لابج ٌىضِي

 (١١)اباطو ئاجرأ عاقلا حافو

 اباستنا ل نأ َدْيَب « كحد

 ١) سوقلا باقو . اريقف : الثئاع  ؟  ءاوس اهيف مكلعج : ىوس :
 قرطلا : باعشلا 7 ب ابرق ناك هنأ دارملاو « ةيبسلاو ضبقمللا نيب ام .

  5سواسسولا : تاغزنلا  ه  ربلا ىلع دوعي« هيف » ىف ريمضلا ب
  5تنب م6 ةندملا ىهو « ةبصق عمج : اباصقلا 1  ارهق : ابالغ

 بكوكلا : باهشلا 94  ملسو هيلع هللا ىاص همأ 6 ةنمآ ةديسلا : بهو

 ٠ - لبجلا ىف قيرطلا وهو « بقن عمج : باقن -  - 1١:ككلسلملا عاض

 هتحلئار ترشتناف كرخت .



 سس عىل

 اومآصو اًولص رشعمل تبجع

 امص لاما َلايِح مهيفلتو
 هلل لا "نون اوي دق

 اًئيش هللا بحب دعي ْنَمو
 ار هاكقلاب. بلا“ ذارأ

 هومّلع 706 ريف برق

 ارخفو اًعفن هموقل ناكو

 ًاليج لعل « تعطتسا ام مّلعف

 اذاب ىحللا بالبيع قه رت الو

 ًاكارتشا قزرلا قلاخلا ديري

 هيدي ىنَج ٌدجُملا مرح امف

 قيرف ْكِلْهَي م لخبلا الولو

 قبفو -: مول هلهأبا تنبت

 ٍدامج ىلع تبطخ ىنأ ولو
3 0 3 

 ئضفاف .ىرج ءاوهلل رت ملا

 (:)اباذك ىّقتو ةيشخ « رهاوع
 ()اباهأ مه ٍةاكزلا ىعاد اذإ

 اباصتلا ٍصْخي مل هللا نأك

 ايابخو ىو لص 6: الاللا بك

 ()ابابتراو 2 ابح ٠ ماتيألابو
 (؟)ابارهلا ةموسملا ىمحو امس

 («)اباعو ىَّذَأ ناك هوكرت ولو

 اباجنملا بجَملا ثيَحي قيس
 (ه)ابابشلا ٌمرتخي سيلا نإف

 (”)ىلاحو ًاماوقأ صخ كي نإو
 ()اباصملا الو « اقيثلا يسن الو

 اباضغ مهاقلت رادقألا ىلع

 اباطخلا اومثس دق ٌربلا ةاعُد
 8 اباذعلا عيبانيلا -

 (1)؟ابابقلا قرشخاو « خاوكألا ىلإ

 قشغت قافآلا- ف سمشلا نأو (١1)؟ابابيلا ىشغت امك ىَرْسِك ىمج
 هوى 2000 :

 (1١1)؟ ابالكلا اهعلعلت نم ىبفشيو
 1 واما رت لاو 2 5

 د ايابترا ىبصلا بترا  ؟  هاعد : هب باهأ  ؟  بذكلا:باذكلا ١|

 . مئاركلا : بارعلا ليخلاو ةيعرملا : ةموسملا ليخلا 5  كردأ ىتح هابر
 *باسشلا مرتخيو . هاباهاشغأ : انايفط هقهرأ "   بيعلا  باعلا  ه

 يللا يالا للا غد هللا لامو ةيمتخا : هاباح اي هلصاتس
 ل نر < ككن نخل 11 - رققلا : بالا 1. ملا: ىضفا

 . امطع



 ىعفأ كلايند ئرأ .« اينذلا اخآ

 ساس. قانا لقوا !اوآو

 اهيقثاع بشت ربجع نمو

 ىف: اينالاب.» . عقلا , : :نمف
 ىَع ىلإ ٍنايقلا ُكِحَم اهل
 ًاكوشو ء.اًدرو اهِضورب كابينج

 امك لب كني ل وأ داب

 لإ 0 د

 رخ ةجو الإ 7 الو
 ءاد لاما تت قيل رأ و ملو

 اهنزو « هتوهش كلذقت الف

 -ذ , مايألاو اهلين لعلو

 ىلابللا :!ثافحأ ..تمل اظاردولق

 قايح . ىف ريت: ىبلا .!اهنألو

 هنلعاف + عدصي -رشلا': نأو

 ىلايللا !ذإ نيئبلاب ًاقفرف

 ىناتيلا ٌركش اودلقتي ملو

 اباهر .. قنوآ ...لكا لقبت
 (١)اباذ ملسلا لالظ ىف ٌعَرأو
 ()اياوك تجرب انو( مهاب

 اياددنا تابوا :ةتمبفل

 (©)ىلاغت اذإ بيبالا كحض ىلو

 اينو هايج هدأ ب كلف

 اياد“ هللا باب نود 3 ملو

 (؟)!ب ءابللا نأ : ملعلا حيحص

 6م)اباغرلا َننملا هّموق دّلَقُي
 اياصن هب ليخبلا . لدم الو

 ابارشلا وأ ماعطلا نت امك

 (>)ابانستحا: هّتنصِح كّللا . .ظعأو

 (؛)ابايتنا اهّبرقأ ّرقفلا تدجو
 اباوثث هيحاص دعب ىبأو
 اهلآ نئلاه ؛اريخ نرمأ مو

 اباقعلا تعقوأ باقعألا ىلع

 («)اباجتسملا عءاعدلا اوعرّدا الو

 : بانل رج 1( هين ىنفلا ىلا هوما  ءارتاو
 راتخملا ع ممول سد وكلا

 ون ل

 ىرخأ دعب ةرم ةانأ هباتنا 7  همدق
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 ايازطملا “ولولا كس انما ' نكلو « لُكُت نع طوكر انف

 اباستكا ءوسلا ةراجتك الو اًبْسَك ريخلا قوس َلشم رأ ملو
 ناك كرت 2+ 5  مق* وبا ”ككرلع الو

 اباتك موق ىلإ لحي ملو 2لوسر ثعبُب مل ريلا الولو

 دلوملا ىركذ

 انكي سل نلامجلا لع لفل: اباثور.الس ةابغ نلف الص

 ؟ انام ل لاسبلا كرت لهل وبابس ىف ثدارخلا ىف لاسيو

 اباوجلا ىبلق نع عمدلا ّلوت آمويبتلقلا تلاس اذإ تدكو

 (1)ابابشلا َلِكُت ىذلا ىهاولا امه محلو مد عولضلا نيب ىو
 (؟)اباث : تلقف ؛ عوملضلا ىف قّفصو ّلو : تلقف « عومدلا ف بّرست

 اباذعلا لمح امك ْتلمَح الا ديدح نم بولق تقلخ ولو
 ()ابابَح ٍرَمِق نم ُلصولا ناكو» ًانالُم مب تيقُد وبابحأو
 ابارش يفلتخم تاذللا نم طاسب ىلع بابشلا انمدانو

 اباطو هب نامزلا لاط نإو ىوطي فوس شيع طاسب 5-8

 اباذ لهألا ىركذ هٌنَداَع اذإ بيرغ مدع بلقلا نك

 اًباَحصلاَو ةبَحألا .دتف نمك  ىلايللا قدح نع كيبني الو

 دلال ويني فقإ 11 ونقل + بانعلا :لكلو .افيمضلا 2 :يفاولا ج١

 ه ولعت ىتلا هتاخافن : ءاملا بابحو .٠ رمخلا



 اًروحب مهيأ كتلمح نإو

 وان“: زغأ .”لكب عقْيفلت

 هيلع اًقلتؤم ناميإلا ىرت

 هّيتحفص ٍةءاضو نم ٌحملتو
 لهأ هْوَدْسَأ ال ىندأ امو

 ًاتوصل مكل نإ « لينلا بابش
 ىتح تاوعدلاب ( ٌسرعلا) اوزهف

 ِءالَغ ىلإ « سوسبلا :برح ْنِمَأ
 اهيقّتي تسوي موقلا ى لهو

 رصمب اوعاج دق بر لدابع

 راجت ىسحلل ٍدهآو « َكنانح

 ًايولق اج :ريقفلا ققرو
 باقع هل متيلا لكأ ْنَمَأ

 ٍراض لكب راجتتلا نم َبيصأ
 هاسك وأ « هاَذَع اذإ داكي
 3 100 رعت
 دان لك ى ةمحر عمستو

 ل لا ا

 اوجضو اًوَكَش نوعماطلاام اذإ

 اباحسلا مهْفكأ لع . تفلب

 انجيلا لع دع

 ()ابابلا مركلاو ملعلا رونو

 "زبك يلا تسع لا

 ىلا> ىلا خآ نم نكلو
 8 تو

 اناجعدم -« عقارب يسن قي

 أ

 اباذعلا هتنانك نع كفاني

 ؟ اباعص اعبس اهديِعُي ٌداكي
 (©)؟ًاباوص ىريو ؛ ةينهي 0

 ؟ ابا رس مأ « مهيف تق الين

 اباقرلاو قفارملا اوكلم ا

 ابالص ادابكأو « بن

 ؟ اباقع الف ٌريقفلا لكأ نمو

 ابان هيلع نامزلا نم ٌدْشَأ

 (؟)اباهإلاو ةشاشحلا هعزاني

 ابادتنا ٌربلل هع تنسو

 ؟ اياب ميقف تسل لاثل ماد

 («)اباغسلا ىثرغلا عمساو « مهعدف

 ةةبسسحلا ل5 ةفاظنلاو نمسسحلا : ةءاضولا 19  صلاخلا : بالا ١

 ٠ دلحلا: باهالاو : ضيرملا ىف حورلا ةيقب : ةشاشخلا 5  باسحلا

 وهو « بغاس عمج : باغسلاو « عئاجلا وهو « ناثرغ عمج : ىثرغلا  ه

 * اضيأ معئاجلا



 اهنم ٌليدأ نورقلا ةبيمشُم

01 8 
 ىلايللا ممألا ىلع ام دمت

 0 يا 1

 ساي دعب كلتيقل « ىبطو ايو
 , رم ل 4 ل

 ًاموي بوئيس رفاسم لكو

 ىنيد تنكل تيعُد ىنأ ولو
 ىهجو تيبلا لبق كيلإ ٌريِدأ

 قاوقلا ىئاكر تت“ بس دقو

 قايفلاو ء كوحن ٌرهدلا بوجت

 ًاجات ٌرحلا هانثلا كاردقتو

 ثالث نم كرغث ٌءوض اناده

 ازون ركتلا رانلا يعم دقو

 كسا تداتاف« ٌرغشلا -لبيقو

 رموي _حبصل نامزلل ًاحفصف

 ًاحامس ًانايتف هللا اًيحو
 مس 4

 انوي ةكلوفح © 51 ةكاتالم

 (1)؟ اباش وجلا ىف اهَتْرَق َرَث ملأ
 اباعل ا هامسلا نع ٌرخي
 اباسحلا الو نينسلا ىردت امو

 ابابشلا كب تيِقَل دق قأك

 ابايإلاو ةمالسلا َقْزَر اذإ

 (؟)اباجُملا "محلا لباقأ هيلع

 ابالاو ةداهشلا تهف اذإ

 ابارط ٠ اهَتمِزَأ َةَدَلِقُم

 ابابعلا ال « ىلايللا محتقتو

 اباجع ًاقلتؤم َكّيَجات ىلع

* 

 اباكرلا (ةرونملا) ىدبت امك
 (ة!اباعّشلا تاج (روُّطلا) رانك

- 2 

 اياق رهطلا كارث نم تناكف

 ىلث لإ , نامزلا ىحضأ هب

 ىطِع اًوَسْك
 اباهو « ىتلت نم لك كّبحأ

 ابايث رخف نم

 لوالا .ىلا اهلوحو ىناثلا نم ةلودلا عزن : نالف نم انالف هللا لادا ١

 . تيدون : توملا ىلا تيعد  ؟ ٠ نسسمشلا ىلع مالكلاو

 ٠ هاطغ : ءىشلا للج  ؟ ٠ توملا وه : باجملا متحلاو



 ولا

 فولأ « فاو ىحناوج نيبو

 تناكف « م نامزلا ل أو

 ايارتلا ركش ؛ ىلجنا ٌربغلا اذإ

 اباثو « ىضم رايدلا حمل اذإ

 اباعجا . هكاييما :جارألااب لع

 اذهو . يع 0 اغاذو

 مع ؛ذعب لإ" تيئذأ انو

 ىَدنَأ تللحف 2 و كتذخت

 اباوث هب ٍتِيضَد نإ ىئانث
 اباعف .ىنثأ لهاج نم .ركو
 (١)اباغ ّرعأو « لئاو نم اًرذ

 (؟لابارخخا, 4 كابح ”ىق اهات

 ! ! اباَرغلا ٌرَكَش َقِراَمُمل ايف

 ماكاو
 برعم

 ه هاما سا عض 7 و

 ىلحر تيوح موي كلفلا تركش

 ندع راد نم رمدآ

 يننأ لك نم ىيحرأ تنأف

 ناري « ٍناوخ لك رظنمو
 روق نآينب ' رماعب سيلو

 ًاحاس ءارهزلل تنك نأ

 درو ٌكنم بأ (روج) كنت ملو

 قيحر اينثلا قف جلا نأو
 لالا اني هنآ" وأ

 ىلايللا وفص مهل اًردك ىرج

 اباصتنا عْرّتلا ىف ِتْيلا فنك

 اباقثلا ىر 426 هجوب

 نرخ كك مُهتالخأ اذإ

5 

 ؟اباحر( ىهازلا ) نكاسل تنكو

 ؟ ابارش ىهشأ لباب ُثلت مو
 ؟ اباط هيلع نامزلا لاط اذإ

 اياق  ايرثمو ”اهفرشف

 اباشي نأ وفص لك ٌةياغو

 هب تيمسو . لبجح : لئاوو . أحلم ا : لثئوملاو . ةدجنلا بلط : لاو - ١

 ضرالا لعجيل ةنجلا نم مدآ جرخأ ىذلا هللأ نأ ب ؟  برعلا نم ةليق

ةئج'ق' ىافتم نؤك .نآ 'نلعب ىغتا كت 4 امم
 نم ةفلاس هاهو « كامح' نم 

 ٠ بدرغ وهو هتوآ ىتلا دالبلا هذه ميركت ىف رعاشلا

 هر شوقيات  ١



 د + 1١ ف كرم

 سمس مهي

0 1 0 
 تقبتساو « قرشلا تاهمأ تنيزآو

 - 2 9 2- 07 .٠

 اوهبتناف « (بويأ) ىب(قشَمِد ) تْرَه
 ولَدَج ف( سوناتقلا) و( دنهلا ) وملسمو

 محَر ىف مالسإلا اهّمض كلام

 لحتكمب ىمرت ٍةيحاض لك نم
2 

 ادب لح "يكرم ”ىتفلا لول لوقت

 مكو « ٍزاجحلا ءاجرأ حضفلا جراو

 ءا

 بِطَي لو« َمَعْنَي ل ىلايللا ىضق
 بذشقلا ةّيؤملا ف حتفلا جراهم

 ( بلح ) ىف( َنادمح ىنب ) نوئنهم

 برط ىف طابقألاو( رصم) وملسمو
 (1)بسن ىف قرشلا اهاوحو» ةجيشو

 بضتخمب ىمرتوأ « كناكم ىلإ

 بثك نع ناك دوهم مويك موي

 * ىفنملا دعب

 اباوجلا كلم ول ”مسرلا ىدانأ
 ىرجت تاربعلا هّقحل لَقو

 (0اباثأ ول ىعمدب هبزجأو
 اباذ بلقلا ٌداوس تناك نإو

- .ً - 

 ىلع : :ةياقلا فال - تقيم
: : 8 
 ىلاوبلا نمدلا ىف عمدلا ىرشنف

 اوءاشو تعاك 5 5 تفقو

00 : 0 
 ق>  بابحاللو « قح اهل

 اياطخلاو ةيحتلا َنيّدأو

 (؟)اباسّقلا اهبعاوك ىف ىمظنك
 اباهدلا ربصلا َمَّلَع ًافوقو

 (ة)ابابح اهيف مهّلاصو تفشر

 ١ ةبارقلا ةلصتملا : ةجيشولا محرلا .
 دالبب هافنئم نه هتدوع دعب رعاشلا رعش ةحتاف ةديصقلا هذه تناك دب

 مث « اهليمجب اناف رعو اهل اركش دالبلا كلت ركذب اهيف داشأ دقو < سلدنألا
 نيومتلا ةلأسم ىلع جرعو « ةليؤطلا ةبيغلا كلت دعب هدالب لابقتسا ىلا لقتنا

 ”ةالسقلا هذه تدشنا دقو لغاشلا داللا لغش دلنيح تناك ىتلا
 ناك ام : مسرلا ١95١ ( 50:  ةنسةيكلملااربوالاب ) ندومتلا ناجل عامتجا

 ' ىرارسلل نم بعاوكاو . رابدلا راثآ" نمدلا -؟ رادلا زاثآ نم ضزالاب
 نمد ىلا ليحتست نأ لبق رابدل: انه اهب دارملاو « ىدثلا تادهان

 ببحلا : بابحلاو ٠١ ةيتفشب هصم : ءالا فشر : 



 ا ع -
 ه>حبرم © ىلاعلا رفظلا نم ىوشن

. 2 

 0 ضراألا رك دت

 رعاه 1

 تةداناف «حتفلا ناذأ ىلاعت ىتح

 نإ

 ةئنهتو .ب ىزاغلا اهني - ةيحت

 هلا كنك ل هنولدلا نعزاميقو

 مهب ٌمثالبلا لح اذإ نيرباصلا
 مهتسلأ دنهلا فويس نيلعاجلاو

 هم بعصلاب مهدنع فنعصلا ال

 ام لاجرلا ىري ذإ بئاصملا الو

 ةكلهم
 0 ء مهمولب

 ٍوِبشَأ رليقعم نم مهم َتمّلَن مكو
 هيو د ص

 ةكلمم افلا نمو : يح ّلَق نم
 لشف نمو« لذ نم سانلل تجرخأ

 اهعلاطم نم ٍردبب تيتأ ما

 ورب كو

 دارو . ةكرعم داوق

 ةكمجانزخ فاما رقلا يطول. انا عنو

 تتأو « اهبيط ىكزأ ٌرادلا تسمو

 سارفأ نم سرف : بكسلا - ١
 ل ليوطلا وهو

 بز نم سند

 بعل ةركس نمآل ؛ ردنلا ةركسش زم

 ()نبكسيما ب كتسلا]تايدع نشغل ا ديناك

 بصقلا ىلع ىلوتسا اذإ ّلَجْحُملا َْدَم

 بقحلا ةيآ ىتبت حتفلا ةيآب

 بُجتتلا كابا ع[: نم ةيدسللا الإ

 برثلا ىف يبان ىلع ضَع ثيللاك
 ()نكشلا اننا تارطأب ىزيفاكلاو

 بلّطلا ىلع صضعتسع لاحملا الو

 بست م قالخألا اذإ تالتاقب

 كيرطعتم .كانمأ ١ ةكلم ا ةلقوأ

 ؟ برخ نم ترمع مك "ينم نم

 ؟بجُل لَفْحَج نم مهب تمزه مد

 بخص نما ينبلا فسيلاممدهلا ىف
 (”)بجعلاب تثج موق ةيقب نمو

 3 ريغ ىلاوعلا ءارو هذ

 بجحلاو راتمألا ف تيبلا َتّفلَت
 ادب ةيكبلا ل دا

 هو نوت“ فينا لوقو + لوتفلا فحاول 2 لكلا د



 مهلقاعم نع اوباذف ٠ مهيلع تيه

 مهبل مهيحادج تغوص“ اما

 زد هم واع + وارولا جج

 وجع ٍقِطْنَم ف اوبحسناام َنْسْحاِ
 هن خطحا ال مهدئاق ردي مل

 ديلا يزف "قى سرو. -اقلخأ

 لبج نمو لهس نم سارا كلت

 اهنيلعم ذالوفلا نم لوسرلا ُلُيَخ

 امم تايسارلا بوجت كلايل ىفأ
 مل لقاعملا ا ام مالظلا لس

 تلزنال « ٌريمزأ» درت مل نعل تلآ

 قلع انابزف ىو هيف ربيعا

 تَدِلَو اهفارعأ ىلع متدِلو امك
 ركلف ىف « ٌريمزأ » ىلع تعلط ىتح
 هضرعي خيراتلا فقو ربك وم ىف

 ةصقار قحلاٌل يخف « « ردبك » موي

 نم 92. 2 2و

 ةفراو « َارغ اهللظت (« رغ

 00 7 لابجألا ٍلَّلَق ىف ٌجلثلاو

 بفرلاان ىش ةحنجأب اوراط

 6 بف و قلبو: :+ ةتالع

 بَحَسنُم ّنسُح هيف ةعزهلا ىعدُت

 (1)؟ ٍبَّبَص نمت كج مأ ٍدْعص نم تطبه

 تيهلا . ةطبع تناكو< 1 مت ملف

 برتقم ريغ اهنم ناك ام تَبَرق

 بسعج نفو ل نم ليخلا راسو

 ؟بّطق ىلإ بْطُق نم ٌضرَألا عطقتو

 ()؟ بغت م مورلا نادت ىأز «رْفطت

 هبت ملغ تلح الون اناغاوت لام

 بأ دعب عورلا ىف ًابأ هوثراوت
 (4) بحرلا ةحباببىفإل «ينزنسلا ةحاس ىف

 (*)ٍبُهشلا ىلع كُّمسَي مل ركذلا هبان نم
 بري ملو « ممذي ملو « بّذكُي ملف

 ل ىف هللا ليخو « ديعصلا ىلع

2000 4 0 

 (5)بذَعلاو « جابيدلاو « ٍدوعلا ةّيردَب

 هللا ولاا شيل لنا ىعلا نالق بقيحا : لاقت وب« :رشدلا : هيقتحملا ت1
 وهو « روفطلا نم : رفطت  ؟  ضرألا نم ندحنا ام : ببصلا - 5  هفلخ

 « فرع عمج : فارعالا 6  ةبثولا : كلذك ةرفطلاو « عافترا ىف بوثولا
 فصي : ةفراو ءارغ "6 عفري مل : كمسي مل  ه  سرفلاقنع رعش وهو
 ٠ ةيولألا قرخ بذعلاو 5 ) ءاوللا ١ ملعلا



 1 ا مول للاب

 (١)بطعلا ةرخصتناكف: ٍةاجنلا َرّْبع مهغلّبت نأ ءاجر َناَرَعلا اوضاخ
 وو 3 0 5 .

 اهتيبأو 1 الريح را هنأ ىف

 تحجلف ؛ اهلهأ نم اننا رادح دحخاو

 رم ىوس ؛ اًيِراَقَس » كام ناك ام
 1 عريعر

 8 مهيغبت اهراذ رس ا

 راثموب_لاجألا كلوخت مج تحس
 1 21 1 م و يل
 اودع !م هللا ل>ف 0 اودم

 مهتءاس ىأر نم ماشغت برك

 و 0 و 0 5

 )ب ةخ ىلع بلغت مو « تام صاعلا ىف

 م و

 باقنم عءوس 0 ةبقاع نسحب

 سم مهرب

 بدتنم لياءذت نمو « اد

 (؟)بهللا ىف ّقيرغإلا تقرغأف « تغط

 بطحلا 010 مهتدايق تن

 بزذجنم نيّحلا ىعادب رع لضاي

 نردلا" ةينوفرف' كلانلم لإ
 بّردلا ف كاقلأ'م ىأرلا ماشأو 2-
2 

 ةكلم هللا ا .اونح مه ابشألا ليغ نم وأ ثيللا ةدّبِل نم

 بي م ماجالا ىف هزنت نمو ةلتاق .شيجلل

 )بي ملو ؛ مهامأذأ اوشا الك

 بلدكم مالحألاو ّىلامألا نم

 ةهزن اوثشنأو

+05 2 5 5 

 م ريزولا لض امك « ريمالا لض
 فلدتخم اءاش امك مهابذاجت

 ىلت فيكو
 .٠  1 5م . ٠ 6

 قمش ىد ريغ تا فحز تفحز

 6)؟بزحلاثداحلا دنع نيدِض ِنْيبرِح

 (/)ب ذهلا ىلع قئر الو داهولا ىلع
 انا وعام ا م ل امطي

 9 # ع

 تبهذ دم اح'حدن

 ةجرسم جوهلا حايرلاب مهتفذق

 ىداولا ربعو . ىرخأ دعب ةرم اهيف لتوق ىتلا : ناوعلا برحلا ١
 وأا6 رامسللا وهو 6 رامات عمجاذ رشاد: س8 ع هئطاتك ©( ريكلاو معفلاب)
 :ةدبالا - 4 - ٍنانويلا:قئرغآلا - 7  ةئيفشلا خاولا هبادتفت تيل نم ظتخلا

 دسالا ةدبل نم عنما : لاقيف « ةعنملا ىف لثملا اهب برضيو « ثبللا ةربو رعش
 ب بصي 0-22 ل كييشم انفال“ بللالاو ١ ددالا تحزم« 04
 ليسلا ٠ نتالا ب 7 ب كيت بزحلا - 1  رطملا ىأ : بوصلا نم

 . ذوخلا : ضيبلاو . تارفلا بناجب لثملا اهب برضب ةدسأم : ىرشلا

 عوردلا : بايلاو



 دوس ا

 بلطف «(قاوولا» ىف فشتسا دينو + ةرتنأو ملَسلا ءاملل تعّردت

 بتكلاال. ُكلُملاىتبيبئاتكلاىلع ةكلمث ّنكر ولوقب نابل لقف“
 رم ف وسلا القنا ويتللاال

 هل نوكي ىتح ربدم ىف ٌريخ ال
 2 نو

 مهدتدع لك موقل حالسلا امو

 يس , م قلخلا نود باذلا ىف ناكول

 اودشح ام نانويلا ةداق نع نغُي مل
 مم و ودار

 ةججمله « ىرغصلا اي21» مهكرتو

 الو « َنْحَرَص ام ايادضو « مراغم

 اهفرعت دومحلم ومحملا رثألاو 7

 نطو نمو نيد نم : يدا نإ طم

 اقلخ تع مل بعشل ةايح اهيف
 اهل نيملسملا ُنَفج ٌضْمغلا مَمْطَي م ار مها نك طي

 0 0 د

 احم مث ء« سيلا ٌنكو « ةاجرلا نك
 و 3

 اويجو امف :+ ًابابسأ كرتلا .نسملت

 حامرلا : رميسلا ب1

 م 2 2

 باغلا نم ىنعم مهدنع قحلا
 5 5 : 3 2 5و
 (1١)يذقلا نمدوعو « رههسأ|نمدوع

 اونوكي ىح
 - 0 2 و 1

 بترلاق نابؤذلاو دسالا تواست

 (؟)بُّهُأ ىف قالخألا نم

 بَصَعلا نماوقاس امو « حالسلا نم

 (0) بشخلاذفْدقلاكوأ ءلحنلا ةنّكشك

 بهذلاب قالخأألا فحص ىف ع

 بذكلاب ندب ِهفَأ وأ« ناب نردك

 بقل الو مساب اهفرعت ثيشلو

 (4)برقلاو هللا مسا ىف حئابذلا عمج

 برأ سضهان ليبقل عمطمو

 (0) بِلا هِحْبص نع اهلل جنا ىتح
 تّيرلاو كشلا مالظ نيقيلا رون

 ببَس وأ « ٍّرعلل مل نم فيسلاك

 هبامهآ عمج : بهأ <  فويسلا بضقلاو :

 جايسفلالا نب ملاوعش_نيرام عسب بضييو ةفبقلا نشك هنيخ -؟

 ةياليلاوربل لامعا نم ىلاعتو هناحبس هللا ىلا هب برقتي ام ىهو « ةبرق عمج
 نانسأالا ةبوذع وهو : ءبنشلا نم « جلبألا : بنشلا  ه



 ةسايسلاو برحلا ىف كارتالا راصتنا

 كك وم يا

5000 
 تايتقاب تليملل ف يزن شاب

 ًامرك اهلك تناك قحلا ىف كاطخ

 نَمَز ىف (نييحالصلا) برح َتوذَح

 تكدهالو ؛ ءاشخف كفيس تاي م

 مب تدّجف « رصن ىلع املس تْذِكُم
 ةزئاع ليخلا اهتَلِبق 0

 تقل نإو ىوقتلا هبشيام نا

 ةفرعم مالسإلاب كُديزأ الو

 تّسودلا كفيس نم ةنذُه ْمُهَتْحَنَ

 ٌةيهاد :ةازيلا ىف كنم 0

 هل نيدئاكلا ب عمسي 5 ص

 برأ يف موقلا تاوهش قرتفت مل

 (1)بّرَملا دلاع ذّدِج كرتلا .ةلاغتاب

 (؟)بّضنلا فقحلاو: ِهلمغ ففيسلاف
 بخترا ىأرلا ْق رةينمأ بيطو

 (©0برّسلا مّدلا نْفَح ىف ُمركأ َتنأ

 بدأ الو« عرش الب لاتقلا هيف

 بّلصلاو نابهرلا مرح نم كانق

 (4)بجت مل رصنلا ر يغب َتلِئَس ولو
 نرفع لما ش ل ونب

 (0)برَقلل ٌحاترت ال كموق فويس

 بسحلاو مالسإلا ىف ةءورملا لك

 ()ٍبِرَصلا كيأر نم َةنْدُم مهل ْبَهَف

 زل عر را كف
 ٍبِحَصلاَقَبحُملا رْهَجِب قيضي الو

 بيألا كلذ ع طر نقلا

 ١ برعلا دلاخو « لامك اشاب ىفطصم ىزاغلا هب داري : كرتلا دلاخ :

 بصنلا ب :«  ديعب توص ةيمالسالا بورحلا ىف هلو ديلولا نب دلاخ وه :

 : برسلا_”  عجرملاو لصالا وهو « باصن عمج

 © - مالسلاوحلصلا ىنعمب :ةثنؤم حتفلاو ريسكلاب ملسلل : « اهب » ىف
 ب " .دمغلا وهو « بارق عمج # ا/- عطاقلا : برضلا

 ريمضلا 5 حوفسملا

 برقلا
 عسمج : بقرلا

 بودنف اشاب :تمصع : ةيهادلاب ذوصقملاو ٠ ةثيبخلا ةيحلا:ىهو « بيقر
 رمتؤم ىف كرتلا

 ةيلاعلا تاوصأالا الا

 هيلا لصت ال « افعض هعمس ىف نأ هنع روهشملاو « ( نازول )



 مهلاجرو « مهقازرأ تينف دقت 1 7 م

 ةحار ٍدّوعلاب سفنلل اودجي نإف

 مهؤاجر ميلا وفعلاب مم 2

 1 دىلاو ريا راج تلزامف

 هلهأ كدنع ٍلهألا دعب قالي

 بّلقتلاو« مهُشْيَط نافب سيلو
 بّذعملا نفيرملاتوملا ىهتشي دقف
 ٌ وبيحيالن أ قالخألا“ مَّرَك ندي

 برم ٌراجلا هادع نم هلضف ىلإ

 ل وبقلا سامتلا

 تبرطأف قويسنا كتنغ ىالومأ

 لد ا د اق قع

 هنو ١+ هذاع "قلت اما“ نتوأ

 ايطأو + ابل نينار ”كوتدم
 اهو ةفالخلا رعش نم لود

 ؟ ثم لك ىفسمشلا الإ تن ّلَهَو

 ةحدم كبابل ىرعش َنِلَي ل نإف
 هريغ ريط ال « لينلا ٌريطل ىنإو
 نسفلوح قاوقلاف ارمث تلق انإ

 امنإو ء بيصخلا ّلظلا مدعأ لو

 ىذلا ىداهلاو ء نيدلافهك تلزالف

 ١ انقلا هس + -

 برطتيف ىنغُي نأ ىعاريل لهف

 (1) يلجأ سنألل .ماغنألا تءلختامو

 نول قاعيتفا او ”ةنطل و

 بتكأو « نايلمت « ناسن 06

 ()بشقيف موديام قاوقلا وسكأو

 5 ع نر لكك

 بَحرَأر ذعلا نم باب حِتفني مف

 بّسحَي ك ٍذايرنمالإل ينلا امو

 ةييرتب بارخيو ؛ دادغب ُدادغبو

 بوس يح ىعذلا قلقلا كيئاجأ
 3 م

 برقتن هل ىنلزلاب . هللا ىلإ



 ؟ىججحلاو مزعلاو نيأبلا 0 آو

 ؟ اهَسْوَد نوحيبتست موخت نيأو

 مكنع فْخصلا اذل تلاق ىذلا نيأو

 ذاك ل رقلا © نم 5 ىور دق امو

 ىرشلا اهضرع ةلود نم متدِش امو

 ةدادب « لالهلا 0 ملع اهل

 هترعتت يللا ديلا يع كمل

 مكدنع رٍضرعلاو كلُملل ىذلا اذهأ

 ؟العلاو رصنلاو « حتنفلا حالس اذهأ

 ردكم نط رخذ# ”:نذلا اذن

 يل كتم كوسا ناكود ملال

 0 ال « ماقتنا ىذ ىلإ

 ةليحتسم ةليح نه اهب ميقش

 مكريغ برج كرتلا فويس 0

 + تيفي ربمألا نفل كازا كرأف

 004 بكرذ مكل تاباتس نزأو

 ؟ اوبنطأف مكيلإ ٠ اهولهأ دنسأو

 بذكأ نيبحملا لعف نم رخآو

 لع مو كارت !ةايرجنلا “اهل ديس

 ب مدت . موجنلا ماه ىلع صن
 ؟يّبحتلاو « الولاو ؛ « ديزك ه ٌرصنو
 ؟ بلطَم راجلا ىلع ايعأ نإ راجللو
 ؟ بكري دجملا ىلإ نم اياطم اذهأ

 ؟ بهذيؤ نامزلا لأي مهركذ ىلع
 بلطي ريخلا هدنع راج ريخ ىلإ

 بوسلا مادملا نس هنأ ولو

 (؟)؟ٍبرْغُم ءاقنع لاتحُملا نم نيأو
 2 ظ

 برجي ال ام ءارشالا 1 نكلو

 رداقلا وفع

 نينا ويم بي: وضعف

 اهلامو » اهلامآ ىلع 0

 م هالوم عوسلا دبع نا اذإ

 مهكلم لحم نراو نيرضت الو

 موختلا تأ

 م

 رةمال كح

 بلقتص -2:-  ةؤيدتتهلا :

 2 آل

 برْضَت مولا اهلالقتسا ىلع تنأو

 ؟-تّذهملا ميركلا ىلوملا ٌلعفي امف

 ؟بّذهملا ميركلا ىلوملا ٌلعفي امف

 صنت 1 اذ ىفالدنلا١ نيسنجلا



 هّبرل تداغلا + ذاقع..“ ذلكم
 و9 ل

 - 0 ع

 ىلدتو ىاذتو « ىلاتستو روثت

 ةقاضفتملا : نولابلا نظفت نيل
0104 

 قكزت تاونسلا نأ .ئرشادق امف

 هنود لبانقلاو 4 هيلإ متومس

 نزل يورد عيوب انو
 و 3 ب 2

 دعصم مش ائقلا ريغ امو « مدع

 هع 7
 خرومب وج نازيب تمحدزا امك

 هجورب ملزن ىتح ملز امق
 قرش مييدامألا ."ف:؛ لا“ كلاثه
 < هر 34 . 0

 ةعنمو ازع مالسإلا ىمح ديزو

 مكرصنب سورلا مجنلا ىلإ انعفر

 انقلا ةلود ىلإ ًابوسنم ناك نمو

0 

 ()بكريف حايرلا مزن زنتو « ىجزيف

 بقرتت تعج و« لَجَع ىلع

 (5)بشنتو ىرتو « ىدغت امب ودغتو

 (2)اوبيرتف «٠ مهماهؤأ ىلع ايعأو

 (4) بضغُيف ىشخي جنلانأوم ٍشيجب
 بوَصُملا صاصرلاو+ ايانملاب هشو

 (ه)نلصآو دشأ منَ وأ ءراثلا ىلع

 (>)برذملا ٌديدحلا الإ ِمَّلَس الو

 (؟7) نقعأ ةسيرفلاىقلت تعفترا وأ

 برغتف راهنلا سهش رضتحت ملو

 برغم نامع لآ مكيف غلابو

 بّيَهرصعلاف « رصعلا ٌحامج درو

 ترش تاثداحلا | مكحب انك

 لاكي دملا عوسر عىش ىلإ سيلف

 نانويلا مالحأ

 ممدعز اهف شيجلا نيأ « موقايف

 : تايداقلا - 1

 ىنأتسأ املا عد مزت . مرنتو

 « مومسسملا : برذملا دديدحلا 51

 . زاب همح
 + نقسلا

 ةودغ أسشنت ةباحسلا يعو ؛ ةنداع ممح

 يتاح رظتنا :

 1 اوم ب اوتنف وقتك اوسرتو . عنتما

 لاقب  ه  نيعلا ىف ىذقلا وهو ؛ باضغلاب
 ةهدح: فيسلا برذو

 - 8# - ريطلا حراوج نم امهو « باقع عمج : بقعألاو

 (8)؟ بكرملا ٌعافدلاو « ىراوجلا نيأو

 هقوسب : ىجزبو ٠
 3 يبأت  ؟  برتقا :

 باص : لوهجملل ءانبلا ى

 ا قارس 0 توتانلا نا :٠

 + ازنيينلا دج 7 نه

 ىراوجلا



 هر

 (١)بحن ىهو اًكحض اهيف ٌنهارت ٌرشبم عان ليخلا ليهص ناك
 (0)بّقُث هيف عَلَط ليل ىرارد ةميسو ار ليخلا هوجو "نك

 ()بفلتو ادد: ءاملظلا ف ٌزئاجم .... .نهرلا نع ىرج لش هنيبأ نق

 () بتكلم نميفمطتلا اياتبانأك ىننلا لع وتم ني نيزس أع

 بنعمر وياذمرا اهادشالا< سكب! لانك نإ قي نت واع

 (هدزتا دعت ىسلا فشار يزح - يتاش اك قناع ركل تارط نأ

 (-) ٍبْوُج هيف َلَوْج نج لهسلا نم 2 بهذم لكنم شيجلا نويع نأك

 (؟)اوبّرق راعلا ايتام اقل نرحل +. انه الا نايك 17 كضولا نك

 (4) ب دأب متاح راذلا ءارو نك قا اع ىلا نيغاولا 9

 تيان رالا سلم 4( 04 ل نكتناك ( رد علا ناو“

 بَكْوأ مورلا ل[ نات ابثلفنو .اهييثو اع نول ١ قومي ثنو

 بسنال : تربينا تحانط _ةنتطن هلدلا مهايارس ىف تشم

 وقومود بصخغ

 و . *
 ؟بعصيبرحلا فّلهساا ىتح :موقايف هلبق ٌرعولا قار مهم لهسلا ىأر

 ع 2

 بقلب اذ وأ ء رسن ضلقشتا 78 لاك ( (ون ٠ 1١ انت نسر
 بحرملاُمامِحلاو :ىجافُملانونَم امهالك . يشأ ٍدْوَط ىلع مأ 5 و و 7 0-1 2

 ١ ب تايكاب تابحتنم ىأ: بحن "«"  ىراردلاو . ءاضأ : مجنلا بقث :

 موجنلا الثواقب  ”  رمجلا هيف عضوي ام وهو « رمجم عمج : رماجملا .
 حضنلاو ٠ نمزملا ءاملا ولعت ةرضخ : بادطلاو : ريدغ عمج : ردغلا 5

 نويع ب 5  اذك ةرمو اذك ةرم ءىجت : حبرلا باذتت به  ءاملا شاشر
 . نابرقلا هل اومدق : هلل اوبرق  ا!/  هسيساوجو هداصرا : شيحلا

 ىئاطلا متاح وه : متاحو . هل مدق ىأ ؛« فيضلا هب ىرق ام : ىرقلا 4

 دوجلا ىف لثملا هب بورضملا



 اهلايخ هامس نم اهيلع لزنتو
 . 3 2 9 ١

 اهئارو نم نكي اقح نكت نإ ىؤر

 ِبْبصَتُملا ىدرلا ٌنهيف قعاوص
 (1)بلِغي سيل .ىذلا هللا ةكئالم

 الاس رف لهس ىقالتلا

 ًايداعأ انعبو اوتآب ذإ (لاسرف) و

 هءاول ىِمَحَي ليللا اناتف ماقو

 ىتي يبعيسلا مئاق اذه َدّسوت

 معتم اذه : نانرقلا ىوتسي لهو

 امسلاو (لاسرِف) ضرأ انالك انيمح

 موهيقو انيق رشلا 4 انحرو

 ميلك < تانلز مهرس ان

 قنيأ لهسلا ف شيجلا مايخ نك

 فارع نكات اياريلا نحت

 الزاون مايخلا نود انَّقلا نك

 دعاص مجنلا ىلإ رحب 0 نك

 هماللق "يمنع ”ىف ”اباثلا نأك

 (؟)بقرنو :ةربقي انت ويشلا وع

 بعلتي هليل مهاتف ماقو

 لا هيالعلا لح انهو

 (4)؟ٍبّلُق بيراجت وذ اذهو « ٌريِرَغ

 (0)َْلطْنَم كلذ نيب ليبس لكف
 (7)ٌبتِجَتو لاغقلا حاورأ لمَشَتو

 (1) ٍبِئذُم ناريح«لهسلا ىصقأب عيطق
 (8) برش ل يللا ىجد ىف ىضوف « زشاون
 (5) بّلْسَتو« اًروطمألاىطعت« عئاطق

 )٠١( بكسيو « مالظلا امرجُي « لوادج

 برضتملا هجوم ايارسلا - نأك

 بجحملا ريمضلا ضاف اه مومه

 مواقملا ريظنلا : نرقلا - 5  دسوتي :.بسحتب 7  ةموصخلا كندشلا

 رومألا بلقتب ريصبلا لاتحلا : بلقلاو ٠ ةربخلا مددعلا : ريرغلاو

 . المش تبه : حيرلا تلمش نم  لمشت "  كلهم : بطعم  ه

 عبيطقلا باذأو ٠ منغلا نم ةفئاطلا : عيطقلا /  ابوئنج تبه : تبنجو

 نم علطق ام انه ىهو « ةعيطق عمج : عئاطقلا 1  هقرفتم : بزشو

 حمرلا ىهد ف ةاسلق عمج : انقلا ١١  شيجلا



 خش رايد فت ٍرعذ نم نوداكي

 ىرخلا ّجِلَي مهتحت نم ىرثلا داكي

 ةيربضاقرلا قست مهاطخ داكت

 ىدملا عاف مهراصبأ ىلع داكت

 مهلاعز اسم ضرألا ري

 هضمي مزاه 3 نه ةعزم

 دل مورلا ىتف مدعي ملف « اندعف

 ًابقعت نظف « اهجرو هب انريفظ

 ٍهدونج ماظن لو امو 4 نو

 ايئاتك ةاجبنلل ودشيو . قوسي

 امنأ َدْيَب ءهلوح نم ةمظنم

 هب .ةغودلم . « بعرلاب
 007 م

 اليخت تاهجلا لم ليخلا ىرت

 اهمامأ ًانيحو « اروط اهيفلغ نوف
 اهِضْرعو لابجلا لوط ىف سراوف
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 ٍدنهم وذ اهل حسي مهت امهمف
 م 5 2

 ةرزؤم

 © رف م

 )١( بعشُم نهاوحول ىساورلا وجنتو
 و ع و نع

 (") بِضقيواضعب ضرألا ضعب مؤقيو

 بهذت ناي دابصبللاب بهذتو

 (0بجحتو ديعبلا اهامرم دقدكو

 (ة)اوبكن وجلا ىلإ اليس اودجو ولو
 بيو كالا سنع هروب

 و

 بلسي ٌرخآو « هوزغي بعرلا نم
3 

 ؟ بقعتلا نيرفاظلا ديزي اذامو
2 3 ' 2 

 بتري رارغفلل يع ايو

 هال 3 2

 بيغتف ىرشلا قشنا ول دوت

 8 ا 3
 بيهتلاو اهمْهو اهنم ذخأرف

 0117 8 م 2 ب

 (5)بلات ِبْوَأ لك نم ةنواو

 (7تتقم حال عق مهذم باغ اذإ

 2م. ع 6

 (م ) برحمضراألا نطابنم اهل جرخيو

 ةانفعتم :رضبلا فقم ل أ ب مطفي : تشنيو . مققو < لمي علال"

 هتباغو
 هاآوقو ةاطغ

 ةهزرأ ه0 ب أولام : اوبكن ب ؟  هزواحتتو هغلسش : اهامرم ذفنتو 2

 عمجتلا وهو : بلأتلا نم  بلأت 5 2 غدلت ىأ : بسلتو ٠
 2 بنقملاو . كلذك اهنوريف ليولا مهل اهمسجن ىأ - ا!/  ةيحانلا : برآلاو

 ىف دلدشلا عاجشلا : برحملا /  # ةراغلل عمتجت ليخلا نم ةعامجلا

 برحلا



 م م1

 ؟ رضاح رخفلا نم اولاذام لاذ لهو .

 ةمصعو « ًاظ'فتحاو . (اذولم) امال -

 مطعم كارث ىف عب ىنِوو

 (1)؟ اوبحىذلا هنمنولاخلاَىبْح لهو

 بلقتي ىضرلا ىلاع ْق تار ل

 س ل 3 يبا 3 و

 برقي لايق نمجولا هيرغي

 وانرط ةميزه

 اهقجب لومللا راط ذإ (واترط)و

 اهنرايلو.اهنخرأ © تاقانم “اوي
 ترفقأو؛ نرش فبخلا حشا

 الملا -: ىف ةعزهلل دانم ىدانو

 انرطش ددجلا فارغا ول عرمان

 فيلا لإ شيرفانل ء لطنألا_رالطو

 اتيت امون ”تهلملفلا نميشنلاب اًوَهَت

 انخلاب عمجلا ىف عمجلل دي تلاطو

 لل هيلاو نالكأ لع رسب

 اهليخب -تائطاو .:ايارسلا ىتو

 هاجرب نوتسلا ىوهت لجار نيف
 ود

 2312 هلع . قلل دفا "لاما ضامو

2 

 0 كاذ نيب ٌءاضف قاضو

 م 4
 () نر دنتنللا معو 4 اهيلهأ نك اسم

 م 3
 برقيو وندي ِكّرَدلا ىدانم ْنِإو

 و هد ص

 برهم فيك هداوق هملعو

 63لرستو مهت ًافالآو 1 نيم

 تاتن ىرطأو 4 رفص لي ريغب

 (5) بّتجَأ هيف م دَدْمَي م « بلمدلابو
 ع 22 00 رم

 (ه)بآلاو مالا عضرملا كاذه ىسنيو

 تدلد لك ارثاوأ ع بت لمارأ

 (5) بكريو « ءاسنلا ىشمت سراف ْنِمو

 م ع 592

 (9)بّهنُي هينيع نيب ًاثاثأ جزمو

 ىهو « ءابلا ريسكب ©« ةينب عمج : ىنب "؟ هانا ةاطعأ : ءىبشلا هابنح ١

 ىفلجرلا برس نم : برست 83  تانكثلاو عالقلا : اذه اهب دارملاو ناينبلا
 ىلع مهضعب ىدعت هانعم 5  ىضمو اهيف ههجو ىلع بهذ اذا © ضرآلا

 : ءالشا 5-2 - كرتلا : دارملاو "« نئينجألا بنحجألاو .. بسلاو شحفلاب سعب
 ىثاملا : لجارلا "5  فقرفتلاو ىلبلا دعب ناسنالا ءاضعأ ىهو « ولش عمج

 مرهلا ةأطو لقث نم مدقلا هب لزت ىأ : هلجرب نونسلا ىدهتو . هيلجر ىلع
 : ثاثآلا . قفرب هعفدو هقاس ىنعمب هاجزأ نم جزم . أجلملا : لأولا  ا/
 تيبلا عاتم



 م ع 2 ٠

 ًايلابم ال « ىغّولاو ىنأشو ىنورذ

 ةعقبب انونفداف“ انتم نكن اذإ

 امنإ ؛.ليخلا لسبت نأ اوبجعت الو

 ةلاسب توم هللا ّمامُأ اتامف

 اهدامع» الإ, برحلا 'ءادهش امو

 مهؤامد اهيف رصنلا لحس قاد

 عمامسمو فقوم (انولم) نم لهف

 ىرولا ىف نيبيجعلا اهُيَنضِح لأسُنف
 ارذلاو“ : "فايغ دال فيلمعمآو

 و ول ع

 ؟ مهتابثو مهساب الإ سابلا له

 ؟ مهداهج نم تأرام الإ نيدلا وأ
 مو ٍ 1 42

 ؟ اوقّيَضُي ل ىغولا ىف ءاضف ىأو
 ابغار َرانلا قناع نَم مهلبق لهو

 نهولا ١

 ؟بطعنتو تايناغلا تومك توم

 ؟ بكر أ توملا ىلإ ماء ىبثمأ توملا ىلإ

 ()؟:ييغأوأ هيسنو ىف ةلطفأو

 نيتي امنزك اداري للا
 (؟) برش تملا ف _سانللام لثمامل

 (مدستم لك هن ا

 («)اوبّنطو اهيف

 (ه)ِبرَتُي مهاَرُث ىلاغ نم ربتلابو

 0 بطخأف ىل رعت اهيلبج نمو

 ؟ بجعأوهىذلا ىضعألا اهلخدمو

 (-)؟بذجتو موجنلابىوُلَت 1 خذاوَب

 ()؟بّبلتلاو مهمزع الإ مزعلا وأ

 (00+ةوبعو اوزعاامألا كلملا زآ

 8 اهيف ءايحألا َد َدِيَش نإو

 2 و 7, م 2

 ؟ اوبحريمل ىرولا ىف قيضم ىأو

 ؟ يهل اهتاض هلأ قلي

 ءازحلا نمسح نم الو « ءافولا نم سيل : ىنعملاو « فعضلا :

 هنم ىبيصن ناك دقو « نالذخلاو كرتلا هييش ىف ىنم هبيصن نوكب نأ

 هت ١ لسبت 5  لاتقلا ىلع ةنواعملاو : لاوهالا ىلع ربصلا

 عوفرم ٠ بصنم س؟
 0 ا

 لاا 0 ىو ل بتيبلا ةيسط ب ؟ ه

 بارتلا اهيلع عضو : ةباتكلا برتو « مكحلا وأ « دهعلا باتك : لج لاه

 : ةعقترلا دامبشلا < دي فهلا
 ببلتلا  ا!/ اهب رابشأ : هدن وأ هبوثن

 ابيهم هريص : هبيه - 8 اهل رمشتو
 مرحت : برحلل. . لجرلا ببلت نم :



 0 0 01 2و

 مهعومج ىريح لابجالا للق ىلع

 قلاع شيبآ فييسلاف ؛ تدعص اذإ

 ىذلا كلذ مهنم 'اًرسأ عوطت

 يلا لع نيبلا رمصنلا ان مو
 اهعافد ىزجأ كرتلا ةاتف تكجف

 ايراش نفيسلاب ناك ان تلف

 بِلاغ كيوقل ايندلا أ : تلقو

 دننلا تطلب ناعا 1لي ةقكوو
 ىبتجنو « نوسرغت 3 لك لا . .٠ 3 .٠ .٠ - .آ

 هرمخ رصنلا مكيقسي متلز امو
 28و ا ا .

 هلحي ال نم ١ لحآ ن ىلإ

 (1)؟ بهذتن يأ ىدتهتنإ امم صخاوش

 بهلت كارمح ٌرانلاف ؛ تلزن نإو
 8 ل راق م

 بلقت نإمزلاو 4 ير عوطت

 بهذملا ٌراهنلاو « ىلاعملا ٌحّشفو
 ع 0 و

 بجوي قحلاامزاطوالاوكلملا نع
ِ .- 

 برضيف كلاب ناك اًفيستابقو
 _ 2و 3 2 3

 ؟اوبذهو اويررجحلا اذهل ثم فو

 بلطُيف ٌةىش قبتسي ل« تاهيهو
 و

 ”بيحتوب نوحتفت مويلك ىفو

0 0 
 (؟) باصم ناوشن لكلاو« هنوقستو

- #0 5 

 اشاب لزألا دبع جاحلا

 و 3

 بيشَأ راوفلا ساو .طمشأو

 ةئيجو بورحلا ىف باهذ اقيفر

 اسلام ا الا افانيش - اذإ

 قتتنو + ا ءاسملاك - اله .. رده

 امهيلع نيقلطمللا صاصر ىلاوت
 اهنإ « ضرألا َكَمادقأ ْلْنَأ : ليقف

 بينا طنش بعشلا قدب يسب

 بحي رحل رخلاو: ابحطصادق

 برظي نينا وذ نياضتي امك

 بعليو «لازغلاك اذه رفنيو

 بضخُيو امهبيش نه لْضْخُي
 - و 0 1

 فنأو تلعف نإ اداوج اويأ

 ١ '*ئوترا ىتح برش نم : بأصملا  ؟  ساأرلا ىلعا : ةلقلا .

 “"'  سرافلا : لوألابدارملاو « داوس هسأر ضايب طلاخب ىذلا : طمشألا

 . هسرف : ىناثلابو



 ّئ 00

 مماك 4 ءاوللا لوح نم . هر له

 ف ع

 ةباجإو ةوعد الإ ىه امو

 راهاشم نم ارصِنت ماع ترصبأف

048 

 بلغأ لقاغملا قوف ليقعم
 (1) بل ترركب برسلاو تيحتلانأ

 ع م -ٍ
 برعيو لعم وب تدهش الو

 انولم قيضم

 رت ىروختال , ( اهني لانج
 ايرم ٌزاتلاو قيلاالا تلكم
 هنودو عسل ءايلع قوف اوَلَع

 أ 010

 ةبير مث ام « رشحلا - ناكف

2 3 
 ةنجد تحت قربلا ةررعي

 اهتحتو لابجلا قوف نعم نيثيثح

 ا 10 وعم
 مهتامرو 0 35-

 ىلتعت نيح ا ردلا مكي هذا

 و

 اتاك عالقلا سار َْق رب

 تبقبطأو ناوّنلا ىجاح ىجد ؛املف

 ام دعب « مورلا اماقعأ ىلع تّدرو

 اق نم نك انشلا هذ ىف نيحانج

 بكنم عضعضتوأ «سأرلام اذإ
 بكرمك تلا ىلع ىصعتسي ناكامو

 بعرصأوه وأ ؛ ثيللا قلحك ويش

 تدلل ُئ ام ءهّللا قيرف اوناكو

 (؟)ببلجتت مهحابشأ هني ناعم

 ماس لابتانك 1 هن اين

 بات .نيكازبلااب ناؤيتك ٍرادب
 (؟)ببصتت ذإ ٌحفسلا اهنم حفسيو

 (ه)بّنَدُملا نوصحلا زاجعأ نكسيو

 (هذيجسلا كالبلا فتاح جلبت

 بهذي داك وأ ءشيعنلا اهتمرتانن

 بلت سولا رجب لع 01 2

 هيسسشتف ©« لح دنع ةوادعلا امهنيب فقت مل ناتليبق : بلغتو ركب ! 

 مهحابشا اهب ىفتخت ناخدلا نم ةملظ تحت ىأ"ب «  ديج امهب نيِلتأفملا
 طحنا ى!-0 ليج لافقلا هن < ناغلاوا + سووا الا نان ريع كالا ؟
 ةورذ عمج : ارذلاو « ةراثالاو ةراطالا ىهو : ةيرذتلا نم ىرذت 5 ليس
 . عافترالا وصو « ممشلا نم « ءامش عمج : مشلاو . ءىشلا ىاعأ ىهو

 وذا: بتدلا“ 16 معطت هلا ليشلا 'نناطا فتسلاو "يت امو
 ةديدتفلا برحلا “ ناوقلا ت6 رشا لباثتلا نم كينلا

 )  4شوقيات  ١ (



7 0 5 
 ةليح كلفلل نهيف له : مورلا لس

 اييتعدف مال ليا ينهف

 ىمجلا ىتُم هلوطسأ ىف قّرشلا الف

 ادم دق دهاجملا ل كلما مأ

 انب لهو : تلاق « كرتلاتاذب تعفر

 اهل تزيقب تح رفتما رادثلا اع اذإ

 اهلوعب لولا تاير
 م و 5300 8. ت36

 ةيرس ودعلا يافاي تحاالو

1-0 

0 

 اطَقلا ضهنت امك ٍْزَح ىف ضهاون
 ازيد نإ[ نوردتك + رعب نم نوليلق

 كش وم تننأ وأ برحتلا تدهش :تلاقف

 بناج لكنه ايخلا لن تدار

 انأك « اناس « ىعادلا ىلإ ًافافخ

 ١ نهيف » ىف ريبمضلا «

 د ع ياست و

 ب نانبلا ةبيوضخم ىثنأ ىأ : بضخم
 جوا جوزلا 7 لمعلا ب ؟

 «يدلافكت ىجانلا اهمئاَغو

5 2 
 (1)؟ب <نتلا لإ رن ميا ىلدو

 بذبذتت 0 مل يان ٍدْشَرلا ىلإ

 بري 0 بدلا الو

 هت اس رب وع

 (؟ ) بضخم نادي هيمحب كلاذه

 (©)؟بّبرم لازغ مأ ؛« راض كرتلا نم

 ؟ٍبنيزتنأ مأ « مارآلا ف مجنلا مأ

 بعت لو ملقا ىدارشلا تائب

 قنتت انقلاب - انم رك

 (4) برع هس زب نكي م نإف
 م

 008 .٠ ةوات 00 نشراوف

 (*) بلغت باسناامكل هس ىف ضك اود

 هك آر 4 0 نبل
0 

 ع 2 0 >2

 بترا ٠ روسفلا اهيلغ ىبلو
 2و

 بوشم ةالصلل عاد برحلا نه

 و

 لود هلا : بكنتلاو . لبانقلا عحار نمهئمو
 دا د ناويوبلا ةيئامثعلا ةبارلا ويبع.: بيضخملا.:اوللا

 ىبصلا ببر * 

 :راا نع طاقام : نوجا
 كرذا تح مايير :

 دينا ؛نوبقلا هن 1 -نف



 يي

 (1)بيغتي الو ءوفغيال (ٌردليب١ دقْرَق قءالك ىف اياربلا ٌمالَس

 ()ِبِيَص ءقلخلاىلعْلَوْنُمء ثوغلانم باول نينمؤملا ريمَآ نإو
 (0بهلتت .ةزفج ”تناكو ©“تدابف هّلامبلا لازغ اير كلا ةلطللا ىأر

 ةينامثعلا لحاوسلا ةعنم

 )5 نب امتاجاحلاب كر تدقو اهتمحتقا ىتح لاوهألاب تلز امف

 (*)بكوك ةفيلخلا هيف رقفأ ىلإ 2 ىجُد نمو «وِباُِع نم ىلايللا ضوخأ

 (0)بْنطُملا ٌرِخمشملا ىلاوعلا ءانب هضوح نود ىذلا نابع ِكلُم ىلإ
 بقثُم حرص هاذاح دق «هلملا لع 2 ْبقِتم َحْرَص ّمجنلا ىغاني حالف

 بحت ال -ةرظن  ئراونولا قف اهلا ”-اهتويع نونملا» اهتراعأ ةسورج

 بيغت باحسلا ىف اهارذ ٌداكت ةعيبط ىساور ىف عادتبا ىماور

 ؟ بسحأ انأ مأ كرتلا ٌروغث ىذهأ  :الئاق تاريح فرطلا ٌليِجَأ تمقف

 برغم ٍنْبَي مل ِكرثلا ءانب لثمو 2قرشم ِنْبَي مل كرتلا هاّنِب لثمف
 ؟برخت اذان نيزدي ام : ٌرئاوح . هنود“ جراوتلا تالوهم + َلكَت

 )ترسو : ركبت ام ديل انننأ يل الا يل ل

 بردُملا كاضقلاو « ايانملا ىديأو فذاق ىز ىف ٌليرزع هّدّدسُي
 ()بوضت ال انآ ؛ تادجشم تع . اكلك دشلا اوم ىقنل نلاذقا

 فيدنشلا رطللا : لياولاو .فايسالا ثيثلا ١ ؟ بنس شا لا
 : لوهلا هتف! بت 4 تايياكينتالا نام *:لاهولالا ه + بييتلالا + بيشألاو
 . حامرلا : ىلاوعلا 5  ةملظلا : ىجدلا - ©  ةدشب هيف هنسفن ئمر
 نقاَنَم رلانناسالا تدع تا ياطالاب دودتلا + فتيل و ١ كافل + يشلاو
 امهفده ءىطخت نا سمشلا تيشخ' لبانقلا هذه تّصفتزا اذا : هانعم هل م
 .  اهتحهم بيصتف ةدعاص رمتبست نآو



 بلغم ىوقلا لاتخيو هيِتَي 2 اذكهو « ءايربكلا َليذ بحستو

 (1) ببال د الإ ”ةهنوق امه +1 بكرخاف ع قو تهات نإ بتايزو

 ىاقبزخ الا ىامقيملوو كاما كفلرتما ماليإ فّلؤي

 ندب هني زال نييطاال اه. كانيرمللا نايتنلا" نين حن ولان
 (غ) ترضي لشلاألاو : ضرألا الإ قبيولف اينو "ةماعلا عييت قأدو

 مورلا رحب ىف ةلاحلا

 هم 05 2م : ى 2 و

 (©)بَّصنتو .. ديدحلا نفس ا دمت ١ ةديِصَم وهو . ّرحبلا اهيلإ تبكر
 - . 0 ٠ .٠ و ّ .

 بهذيو : ناي جوملا الإ ىه امو ىدتغتو : هيف قرزلا ايانملا حورت
 86-5 50- ًّء 5

 (4)بعأ دعبلا ىلع اهيعارت زوتب اهنأك . ئتش كلفلا هيلع ودبتو
 2و َّى 2 ع

 بيغ ء« ةيربلا نيطالس اهيلع رض : رصايقلا مالعأ لماوح
 0 د 2 ل

 00 بارغو ؛ يرظ ل اهيلاوسوتطتو : نتقتو . تاثداسلا اهاطخ ىراصت
 - يل ع 0-7 .

 بقرتت  اهلاقثا * ثعمح ادإ ف اهتدحت نم املا ى رجب كشويو

  2و ١ 2 3
 (-)؟ برقأو يرو نمىفدأ برحلا مأ ىرأ ام ةمايقلا طارشأأ : تلقن
 له رع : 75 31 9 م مة ع 2 1 0

 (')بلطُي ءامأد دنع ًانامأ نأ ول ىرولل مورلا ةجل ًانامأ ًانامأ
 و و 4 ع 0

 برضتملا 0 وح اه رسال افقو ” .ةملم ”نامزلا ”تادحاب ” قاك
 ل 5 3 ديد 2و 30 وقر ف 4

 اعس مالس لاغو نمآ حعورو . طوبغم جعزاف

2 > 8 00 2 0 
 اة 7 لك نه مهب ربأ  أجلم قلخلل « مهلا تلطأ : تلاقف

 ىنعمب ةديعمو ةديصم 7 براق : ىناد  ؟  ةليبقلا :ريشعلا
 امهالكو © باقع عمج بقعاو زاب عمج : زوي - 5 هب داصي ام ىهو دحاو
 : طرش عمج : طارشألا "   هعبت :هرثأ ىفتقا ه0 ريطلا حراوج نم

 :بدحا م - رحبلا ءامادلاو : مورلا رحب : مورلا ةجل . ا/ - ةمالعلا وهو
 ٠ فطعتلا وهو « بدحلا نم



 ىلتءدو « قفأ لك ى مهل حولت

 ىتشنتو ٠ ثويللا ٌمادقإ مِدقتو

 ىقتلتو « باعشل» فارطأ كلمتو

 ارّذلاو .لقاعملا

 اهءاول ىمحيو « اهارارس دوق

 تايب ىلختو

 ةرم عجريو ( انيح ام ىجي

 يناج لك نم رحبلاك ام ىريو

 ىتلتف © بعش لك 2 اهّذفنُيو

 هل ئربتكا اهل 7اناشع لساابو

 ىرت امل ىَرَيَح بردلا 3 تلظف

 حمر امب وهزتو « ىنارلاب غلابت

 (زدليب) شويجلا ىِجْرُم ىلع ىنثتو
 اًرهظمو انأش شيجلا الإ كلملا امو

 ابرغتو « ناكم نم مهيف علطتو

 »عع - 5 1 و

 (١)بقعتو « ىغولاب ًاملع ربدتو
 د اا يا ذخأتو ةسرخ لال

 (لببت  نكبلاو وكيلا نويش

 (4)بّرجُم «٠ بيزا
 (0)ِبِذْجَتو ٌراحبلا َجْللا 3 2و

 (5)برضتت ةجل س.شيمخ أ كف

 (,)بعشنملا ف راعلا قالتي امك

 (8) برقع ربما بقع ناي راد ابك

 (1) برغتو ثوبللا قأت ام رظاون

 م عما دنجلاب « ذارقلاب بستر

 (١١)بسسكتو لانت ايف اهيِهْلُمو

 بسني نيج ب الإ شيجلا الو

 نامثع ىلب بئيز

 يف بى 2 9 6

 بنيز ُكرتلا اهموق نم ىنرذحت

 ىشثنتو , .يلمالا كن كر

 و و #0 و

 برعتو ثويللا فصو ىف مجعتو
 و

 0 4 لامجلا ّ ىلع زعب

 وهو < بعضا عمج : تامكلا - ١ وعفا ؟ بقشلو
 . اربك ةيندلا ىضرت ال ىتلا ىهو ةيبأ عمج : تايبألا  '؟  ليجلا ىف قيرطلا
 . ةمعفن رملا ةلكمألا : ارذلاو . أجلملا : لقعملاو

 هيلا سر ع ةجرس ميحراياعسلا 4
 ” بى ءاملا مظعم : جللا  ه  رظنملا وهو

 لبجلا ىف قيرطلا : بعشلاو . اهريس

 التفرق  8 ب ل

 .٠ شيجلا نم

 ٠ بهشتلا ضراعلاو +

 1 تا ار
 « ىارم عمج : ىئارملاو

 ةيكرا اي ع ىنيشلا ىسسسا

 د هةظابص شيحلا ىجزأ ١١  ربكتو هات: اهز س١



 ةمدب ىضمأ (ٌريموه) نم كمزعو

 تودي( رديت )ورك ذي فإو

 ةموكح . ليلدلاب : قرأ كّكلُمو

 ادملا لعن قيما سل بترو

 ابله: سانلاو « َمايألاو ء رصعلا لس
 دكا مايتم قلنا ا ركل 7

 مهقرب بناعأ قيبنلا تللعسا ًائلف

 مهضوحل نيكلاع“ ال : مهَترلخأ

 ةيمأ ىلا فلل كنتجي مو

 مهحالص ىبي قالخألاب: سانلا اذك

 اهكوني هلآ. ناطوألا- كرش نمو

 (1)يانعأو ء بولقلا ىف ًانايب لجأو

 برق يد مشنلاب كاف (؟ليجرتأ لجسلل منقلب كنون

 بّوصأو « رومألا ىف ًامهس ذفنأو
 ٍبِعَتُيو نيد احلا وسي اًروهظ

 (7) بِرْضَم كفيساوأ « مهيف كيأرل

 (ه)بِلخت_ةّينملا قرباي -تنكامو

 اليينأو اولاطأ ام الإ ِدْوَذلا نم
 2 مي هر

 بهأذلا عابسلا ىف اًقلدغ نكلو

 بهذتنيح مهرمأمهنع بهذيو
 » وه 6-2 ها وب

 بدهم عاري و « زعم ماس>

 .دودحلا ىلع دونجلا تازجعم

 بِرِصَمقرشلا ىف: حويل تكلم
 عار تالا املأ ةرئاف

 0 قايشو ريشلا# تسلح اذإ

 ىحضلا نم 0 2

 مهدصت نبش ماقلت حبصتو

 ىشفأ اي

 (3)ب رع 2م كنرتلا ىف ا د هودم كشيجل

 بلخم تومللو: مهيفبلخماهل
. 2 00 

 بضخ م«ناظقر رشلافنبضغنإو

0 3 

 (0) برقأو راهذلا سمنش ند كورأو

3 
 بعلتو لاتقلا دح ىق رهظتو

 مضعلا باحسلا ماهجلا 7 5  دتراو ©« لك : ةبيرضلا نع فيسلا ايم 7

 ' مهق رب باخأ  ه - اطخ ىف هنم هيف ءام ال ىذلأ

 قليفلا 17 ميظع طاطسف:برضم - "  عدخت ىأ « بلختو مهديعو لطب

 . قلايف عمجلاو © ميظعلا شيحل



 ةراذ فئالخ 2 ًانايخأ :نهابق
0 

 هدازف 4 !دمدق !رصغ هباوصاوت

ِِ 

 اهزع تاوامس حربت مل « ٌسمشلا مه

 )كلتا راكقلاو م !اًروط,نيقارخ
 5 دق

 بأ اهعمجي َرهزلا موجنلا نآ ول

 (؟) بصعُملاو ةبيه نم مهجمعم

 ببحملا . ٌعاعشلاو اهاحض انييفو

 دعسألا سولجلا

 هنرد رعبلا ضهني شرعي - تسفي

 رايؤم « دوجولا نتم ىلع ٍنِيِكَم
 ةكيقترا يح .فكاريلألا ك:تقرت

 ةنيمك « يْرَجِتاذ « نيعك تنكف

 ىرشلا ىف ٌباسنت «ضرألاب ةلَكوم
 اًرباغ ء مسرلا صراد « اًئيمَسِييحُأَف
 ىرولا ىف ةفالخلل اًرانم تشو

 ةطبغب نوملسملا مانو « ترهس

 هرجفب ام ىذلا ّحتفلا انُهب

 بّمرتو ىلايللا هاشختو « ًاعوشخ
 (7)ترغن ٌرهدلا اهلام ةاوتسا سنشب

 بذُعتو نامزلا رم ىلع ضيفت

 بِصختفدالبلا فىرجتو « ايحيف

 (0)بّرقملا ىسيع تئج امف كنأك

 نرثي ؛ تان مي لإتلا
 ؟-تألا ٌرْهاملاَو ماونلا جعزي امو

 بذكُم_ مالسلا ٌرجفاي-كب الو

 مظعأ سكطبو ميظع ملح

 (ه)يلصأنباملا دوع نم كدرخو اطخا طل 1 0 تاتا

 مهش رعىوتساو « ءافلخلا مهف نيماسملارمأب اودرفنا :ههنعم ١

 . ( كرتلا كوام ) نيقاوذلا مهو «© ءامظع رصايف مهف قرشلاو برغلا ىلع
 كا وسلا نيالا ل اذكو ؛ مه ةياجلا وق وويل

 : ماس يام لك فل منح ادخل 0

 نى سزدو .٠ رادلا راثآ نم ضرالاب اقصال ناك ام : مسرلا  ه لمحت

 : نوهشملا انهنايكمعو ..نانويلا- يتيطغن 1 لعارقنللا ل 1 ديت اطر



 * برخلا ىدص

 ظ 1 د 3

 برضت ناي اشابدرص يطلبو طلع ددثلاب نىشلا ريب فلعرشا

 بظني -ئدذلا :الإ ألا الو ئرول ىف ِكلمل ! ةيآالإ هكفيتلاامو

 و ةانبمل ىنرملا مُهِدِل هذإف ؛ ًداغَطلا موقلا هب دأَف

5 1 
: 1 

 ()بيطتللاو بطلا ماسسحلا معنف  اهئاد لك نم تالودلا هب وادو

 .: تماما هدام عاب ب و رهاس باد لإ هلا بن ا بلان تظقيتسا مالم نإ رهان كلب تاهليملا يطاق

 . ا 3 03 ١

 ()بّيشأ(ناروح)و.ىلكث(اينيمرأ)و 2 يشداحب عاّرن نأ ىلايللا انيأ
0 

 بلسي كفوخو « اهيطعر كؤاجر ىّرعلا راج )ِن !انويلا ) ةكلممو

 2 راسا 0 - 000
 ()بنكترال حبصلا لثم عطساب اهنايك ندي وما ريم تدده

 (4)تيكوك كئاكذ ىلاع نم ةددلسب ًاقداص (َناْيع ) كيس اروي لازامو

 هدعبي  تباقدادلاب تبْعَدَص ام ..ةفإ
 هم 1

 (0)بهيغ باجناو «٠ بطخلا ىجاد فشكت
 ع 0 مخ 8# -

 برام هللو اهيف برام مج ىلا كتفالحخخ هيف ادعلا باهو

 نينمؤملا ريقأ ةّوبأ
 7!( يع 0 هو 1 08 0 ف 8 :
 (57سيغ ةلالجلا راضح «. نوثالث هوب ( ديمخلا دبع) اي كلب اهم

 ةينانويلا ةينامثعلا عئاق ولأ فصو نىنن

 :عطسأبو ٠ اهدوجو:اهنايكو 0 ديمحلا ديع ناطاسلل باطخلا - 7”  بناو

 : هبحصبو هزياسب بكوك رحف لكل . هانعم  ؟  عوطسلا ديدش فيسب

 : ىحادلا  ه  ءاكذلا ردان نم تحنمامو ©« ءاضولا كبيأر فيسسلا ١ذه رجفو

 راضحو .٠ ءابآ : ةوبأ - "5  مالظلا : بهيفلاو . فشكنا : باجناو . ملظملا

 . بئاغو يضاح عمج : بيغو

 ييبيبييويبوس_ بسب ٠س سم يس يس بيس 777 ل ل ل اللا ا اا



 و

 هل نم اي
 رعمسو س

 هدحو ةعافشلا م

 هئارل تحت َتنأ ةّمايقلا شرع

 كبرت نيكلاتلا تت فرب
 ىّرَطلا ايندلا ىف َتقْذ اذه لثمأ

 سئارع لوسراي كحيدم ىف ىل
 امكن سلب نإ نال

 ةئيد ةيربلا مظن ىذلا تنأ

 اَذَي تعج عباصأ نوحِلصُملا
 يعاقب 'اقلداه ةلباب تقام

 ةمزأل فاعلا ىوق نع كوُعدَأ

 مهّسوفن نأ هللا 0 رفا

 نكرفت مضت ني : نرككنل

 لطاب معن مهرغو ء اودقر

 ام انلن ىلا كتعيرش اوملظ

 ىدتعاول هانت ققزانفتلا تدعم

 لا بجحصام هللا كيلع لص

 مهتافرُغ ىف َناوُضّرلا لبقتساو
 ىلع مهنم عقي ْنَم  لئاسولاريخ

 0 و2-2 1
 ئاعفش هل م 3 هزدملا وهو

 5 و 0 2.(

 ءاقسلا هلايح تنأ ضؤحلاو
 3 و

 ئازجو . رئاسذ ١ تاؤذلاصلاو
 ؟ غادر كليلع رول ني قشناو كف 0 2 1

 - » و . م6 -ٍء

 (١)ءالج نهقاشو « كيف نميت

 ابننا عايش ةهزووفف نت برب دى

 ِ؟ ارعشلا مظنَيو لوقي اذام

 ءاضيبلا ديلا تنأ ]ب « تننأ يه

 ءاعُدو عرضت حيدملا نمو
 اجر كيلع ىَقْلُي اهلثم ىف
 ؟ ئاوه بولقلاو « اهاوَه تَبِكَر

 ءافص بولقلا عمج الو ٠ ٌةَقِ
 الب دويقلا ىف موق عنو

 اهقفلا ةمور ىف لني مل ام

 تالا أن ايتذلاو ميقلا ف

 ()ءانجو الفلاب ثقتو 2« اح

 تيا ا ِنْدَع نادجب

 (ةارهزلا) ئبسحف كيل ِبَبَس

 ١ ةديدشلا ةقانلا : ءانجولا نم «”  هجاه : بحلا هقاش .



 (١)ءاضم تاردمارلا ىف هفيسلف هفيعد ةمه قولا ضاق: لك جنم

 0 7 ل هن : رتل 8
 حل شالا هاج كيارادنم تفا نمو . ىرسالا معطمو حيرجلا اص

7 000 
 ةنيني ةقلو لتر ملام  ةظالغ لاجرلا ىف ةعاجشلا نإ ك0 ١

 7 و 3 0 . د 3
 ءارب ثوعدي اع دجللف اوغب نإف . بوعشلا فرش نم برحلاو

 - 3 2 ب 2 3 7 و

 ءافعضلا اهئالب تحت ٌثونيو  اربجت ىوقلا اهثعبي برحلاو
0 . 1 5 6 : 

 2 ءالعإ وأ قحلل يذل اهيف رعوك كوسرلل ازغ تك 01
-ٍ - 

٠. 1 
3 

 060 .نيلعلل ارنا اى قلل اهيا دا ديل تك ل
4 # 

 مكاَمد نامزلا ىف ءامد تَمَح  املاطو + مالسلا برحلا ىلع اومَعَد

2 0# 

 8 2 : 0-05 2 1 رق ٌّي
 ءاقوو هل ىمح سوفنلا نيب ةيبا لك : هللا ضرع قحلا

 ِ؟ ٌءاسنو لحاو ني الإ ههوق نم محم لوح ناك له

5 

 مزمل حلف ( نوشفعم . > ةيفع :لئابقلا ىف ىف: اعيغ
 ماسلا 75 ةينفلا داق“ "الام ىذالا نم هنع مزعلا سايب اودر 4 2 0 م

 د2
 8. ه و 3 -

 بر 2 هيف ,تالرب  ”قعأ انه نإ" ناعالاو  قسلاو
 5-5 2 5-5 0 ع 5 . ٠ و ا

 (5)ءابه ىهف : مانصالا اولصاتساو بئشارخ وهف . ةلرشلا ةاثن اوفسف
 2 08 و

 ًءاضغإ اهميعن لايح مهو 4 ,سش مهدد ضرالا ىصغت نوشع

 دان الو كرت مهفطَي مل  اهفارطأ مهل تّحِيف اذإ ىح 2 يا

 ا تلا سرور  ووزلا ا ؟ بمطق :ءاضم فيلا ىفم ب1



 اوتيل ..ةايحلا قي. نت لكلا + ىتفلا لأ نينرعقلا لهأ تنصت

 ترقفلا»كتيد الإ راسا اه: ةّني نع قانونا يفلح

 «» # خ

 (زهروملاو سمشلا لاثل ال اه... ىلإ نرش هب 5 امأَي

 ()؟كارسإلا لكيهلاب مأ حورلاب : - لكيه رهط تنو - نولعاستي
 امو ٠ ةيناسسيرو ٠ ري انهالكو نيرهطت توست امهم

 كاشبو يري ام لفي لو ةنمر لالسلا ىلا ةالع مشن

 (م)كامس َكُنَدنُق كاس تَيوُط  امّلك « لارعلا نم بويُعلا ىشغت
 كارهزلا ةظقثلا تنتأو « نوت اهرون, يئاوج ةقطنم لك ىإ

 منسلاب ؛ ةاربلاو ينالاو جملا تنأو ءاهب لامجلا تنأ

 الع ُهْرْجَي مل كتاذل ًالزن هلك روت ماا ا

 ٌءاطو نيمألا رحورلا ناك  ةنلرقو هلع تا داجب ولا

 كقلو فوم كرنا ا مهل دوي مل شرعلا نود ٌلسرلاو

 تع

 مالح مسا .ركذ .اذإ ايو'.  ًايماح (ةيحأ)[يف ىأت ليخلا

 ةييولا اتاك: مست كلج نوملعي نيراوفلا ا

 (ة)ئءارمس َةَدْعَصَق حامّرلل وأ دنهمف ىّْل ىدصَت اذإو

 ءاضق نيميلا ىبرت امو « رثق > ةلبميف هسوق نع ىر اذإو

 "'  فيسلا دح ىهو « ةبظ عمج : ىبظلا - 5  هاتأ : هاشغب ناكملا ىشغ «

 ةبوتسسملا ةائقلا : ةدعصلاو ٠



 تماق هللا دبع َنبااي كب

 ةقيظمل ىعو ءادايعخودلا لخ تي

 اهلجأل مومسلا نم فاعزلا دج
 اهروننب نامزلا هجو ىلع ىثهو

 تيدجموت نيالا تان نوف

 نفاع لد نتاذلا توعوي 8

 مهماهوأ نم كيلإ جورخلا اْوَب

 دا لوادَج لوقعلا نوو

 مل سيلاطسرأ نم ةعامجلا كاد

 ةعوكخ دارملل كادعر قمضرف
 4 ين 31 كلل

 2 ميد

 ةعدب ةفالخلاو > رمت اريدلاو

 مهمامإ تنأ نونكار تشإلا

 - اووادو :

 عيوش كيدل ب ْق 0

 هلدنع دبلا و

 < همو

 ادشتم تّيواد

5 

 م رم 1 0

 هليبس ةاكزلا تددح ف تءاد

3 
2-6 

 (:)ئاّرغ ىدهلا للم نم قبلا

 ءامدقلاو طاَرْقَس اه ىدان

 ءادّهشلا حباعج مث دهشلاك

 ()غافرٌعلاو ليثلا ىداو َتاَهك

 (م)خايشألا اهرومأ ٌماوِق تذخأ

 ٌءادن نيلهاجلا كنم مصأو

 ما مهماهوأ نف: قففلاو

 (ة)ئامإو رئارح سوفنلا نمو

 "زد تفنأ . قي هلب قاسي
8 1 

 مئافكأ اهئاول تحت سانلاو
 00 5 1-25 مار +

 ًءاضق قوقحلاو « ىروش رمالاو
2 

 (ه)#اولغلاو موقلا ىواعد الول

 ()ءادلا ءاودلا ضعب نم فخأو
 6«)ظود#تاعقانلا ٠"هوسسلا'“ نفو 2
 7 5 هَ

 ةنولمم هلم (0)ابجو

8 

 ٌالخبلاو ءامركلا ىبتلا ىتح

 6 ميقلا "ةقارغلا نما ت0 قي اهيف ىسيل ىتلا ةلملا : ةحمسلا - ا

 : ىلودسلا ن6 ترءاسقلا قينومملا ةبلا نم“: نم زتا با افرع ممجلاو

 + توي با - ناثلا ةءاولذلا اها ركملا + دوملحلاو <: زيفشلا :ريتلا

 . ناميصاإلا ا نياآاى م12 تالفاقلا“ : تاعقانلا بال د تو ٠ رفنهو - ايلات

 * انو ةهربتلا © ةناودحملا , + ةيطعلا : ةدلاو ٠ دبع : ةنذو



 ونا هك مهم

 (زهنخ تازجمملا للا ايزعت قاس كلا قلبو يا علا

 ()ءاكذ وهو ليجنإلا فلاختو ةئيضو ىهو ةاروتلا هب تتينن

 ()ءارحماقو .هب (ظاكخ) تضف 2 هٌميكح ( زاجحلا ) ىف ىّشَت ال
 وا نزل

 (ه)ءاغلبلا هنود رصمقي ىحو  مهنايبو هلهأ قطنع ىرزأ

 كرهتسالا توكي دويسلا ضي راسا عاش :ليئاقل « اهدندح

 ةجتس ادد نع لت ملام (ىدهلاب) وريركلا(ىداهلاب) لاندق

 هدير فينا نما ةفكو همك كال ع 0 جل

 كافلظلا_..هبن .لجت ءااعباتتم هتاملظ ىف زوفلا كيلإ' ىَجوُي
 #ة وع و

 ةرصألاو .تارونلا هلابأ 2101 ل هيلا ديلي نط

 مانيلا: هلال لح ظلوا ال نك ءيئاسألا يدب يسللا

 (')ءاملا ىلاوغلا ”كجلاو رلعلاو ْعَرْشَمَف لوقعلا ىف كثيدح امأ

 مهلا ةئازوس نع نيسلاو ةيرخ سلتا 0 01

 (ةلئاشنإلا رّجفتو : هحْوَت نم  ىَّْلا عيباني نم ٌةحاصفلا ترج
 ءاسرإ اهيلعو ةايحلا بدأ ىلع هب نيحباسلل ورحب ىف
 (ة)غامتتلا الس الو « ُفالّشلا َنَْت مو « هتفالُس ىلع روُمَدلا تنأ

 ةغل عمج : ىغللا ب 5”  ىنغبام : ءانغلاو بلاطلا : ىغابلا ١

 «بيق دمتي ناك ىذلا .ناغلا : مارح. ( ب نييستلا ءامسأ نم. :عاكذ هما
 . هباع : هب ىرزا  ه  ىحولا هيف هيلع لزنو ماسو هياع هللا ىلص ىبنلا

 ميظعلا رجشلا : حودلا م عونلا: ةغبصلا 7  دروم : عرشم " 
 .:نمضلا لضنا : ةفالسلاو (قالثلا بة ب مبلا



 اردقمو : اوهاقق ترفع اذإو

 0 وأ ءمأ,تناف ]تمر اذإو

 َةَبْضَع ىه افإف َتْبِضَع اذإو
 هتاضرم ىف كاذف تيضر اذإو

 ةزه ربانمللف تبطخ اذإو
 امنأك « بايترا الف تيضق اذإو

 ولو « ْدَروي مل ءاملا تْيَمح اذإو
 مل هللا تيب تنأف ترج اذإو

 اهربِب تحف سفنلا تكلف اذإو

 ةرشع جوز ريخف تينب اذإو

 اينتجم ءافولا .ىآر تيحام اقإو

 هبيطغأ وأ « َدهعلا تذخأ اذإو

 ريامتخ ادا لي تشم ايو

 ايرادُم هيفسلل َكَملِح

 ةباهم ُكلاطُم نم سفن لك. ف
 هنود هلل ضني م ئأرلاو

3 
 دمتو

+ 

 ١  00لع و 2

 ةبتر كبسح « ىمالا اهياي

 انو

 ءالهجلا كوفعب نيهتسي ال

 عال امه اينبلا "ىف ةنانخ

 ( )شابا الو نال قحلا ىف

 ©( )ءايرو ملعَت ريثكلا ىضرو

 (؟)ءاكب بولقللو « ىِدّنلا ورعت

 ًءاضق ءامسلا نم موصخلا ءاج

 ما ةلرلنو سابقا" نأ

 ادع" ريجعسلا ' هيلع لخكتي

 ءاشلا كادي تكلم ام نآ ولو

 (2)4ابآلا كتودف تّينتبا اذإو

 ءالفلغلاو تاحصألا كِوْرَب ىف

 مكافرو ا .ةمذن_ كييك عيمجف

 (ه)ءابكنلا َكنإف تّيرج اذإو

 (١6ءاجر ٌكادن ىف سفن لكلو

 (/)ءارآلا هب. برضت مل فيسلاك

 نإ

 (4)ءاملعلا كب تثاد نأ ملعلا ىف

 ىدانلا : ىدنلا 7  ملحلا فلكت « ملحتلا  "؟  دقحلا : نغضلا ١

 دسأ : رفثضغ  ه  نونئب هل راص : ىنتباو . مهيلا فز : هلهأب ىنب 5

 نم فيسلا اضن 17 ةوطس عمج : اطس 1 نيحبر نيب حير : ءابكنلاو
 انيددذختا : هبزاد م  ديدح نم عوبطملا فيسلا : دنهملاو . هاس :هدمغ



 هج 07 هع

 م1 . را
 هتايسق ىذلا كايحم ادبو

 #4 نها ىف 1

 قنور ٍةوبنلا رون نم هيلعو

 هئامم فلخ هيلع (حيسملا) ىنثأ

 هْحاَبَص نامزلا ىلع ُهيِتي موي
 هال #

 رفظم « هيف نكرلا ىلاع قجلا

 و و 1 و

 تلزلزف ؛ نيااظلا شورع ترعذ

 مُهَلوَح بناوجلا ةيواخ ٌرادلاو
 8# 2 25 لهم ربمس

 ةمج قراوخلاو « ىرتت ىالاو

 هلضف لاحم تدب متيلا معن

 هئاجرتب احلا .ئقستسي دهملا ىف

 مل يقدصلاو ابّصلا ىةنامألائولتب

 العلا ىّرهتام قالخألا هل ْنَماِ
 و

 اهّدحو تماقل ؛ًانيد مِقت ملول
7 

 لئاهش مظعلا قلخلا ىف كتناز

 0 كد 0
 هثامس سمش تناف ؛ لامجلا امأ

 و

 هريخو ؛ ؤوجولا مرك نم نسحلاو
 ىدملا دوجلاب تغلب توْحَس اذإف

 . 7 موو
 (1)ءايَحو ىده هترغو « قح

 ()ءاهس هيذّهو لبلذلا نمو

 ()( ارذعلا ١) تّزتهاو تلّلبتو

 ْءاَضَو (رلمحمم) هؤاسّمو

 اول هيلع ولعي ال « ِكلملا ىف

 ٌءادْصَأ مهناجيِت ىلع تلظو

 (4)ءاملا ضاغو « اًهبئاوذ تّدمخ

 (ه)ئادغ -ام .حاور (  ٌليربِج)
 ل

 هدصعبو

 م و و

 ()ءاكذو هضعب قزر
 2 ومو و

 (“)ُءاسابلا عفدتست

 # َ 7 ا 8
 ٌءانمالاو قدصلا له هفرعي

 مابك تقمع امون اهني

 انآلا هروثب ءاوشت اًثيد

 ٌءامركلا علويو نم ىَرْغَي
7 01 

 (8)#ايأ كنم (قيدصلا) ةحالمو
 و َّ

 تعرلاو ةداوقلا نرا ١

 (هزيفوتألا" هت 6-0“ تعفو

 ١ - اهعمجو «فنالاو نيتنئجولا نيب ام ةمهسسقلا قسمات  ”«”  ليلخلا :
 :رانلا تدمخ 5  مرم ةديسلا ءارذعلا  ؟  مالسلا هيلع ميهاربا

 بئاوذلاب دارملاو ءىش لك ىلعا. ىهو « ةياوذ عمج بئاوذلاو . اهبيهل نكس

 ىلاوتت ىرتت -  ه  بيهللا ةنسلا انه ٠ ودغدو حورب ىأ ءادغ حاورو .

 رلطملا : ايحلاو . ىقسلا بلط لجرلا ىقشستسا ب 87  ةنظملا : ةليخملا ت5

 رطملا ءونلا - 5  اهنسحواهرون : اهتاياو ىنسمشلا ءابأ



 مادشو 2 نامّزلا مقو ءايض تانئاكلاف « ىدهلا 5

 ()2 خب يع ايففلاو .-نيدلل 1217ج كتتملا الملاو ٌجورلا

 ()؛ايصعلا ةرذسلاو ؛ ىمبتنملاو هد ةريظحلاو «وهزي شرعلاو

 (ءزلاخل ع ديلك يالاجلاب " ايرلا ةكساخ ةافرفلا ةثردحو

 (؟)ءاور حعيدبلا ملقلا» حوللا» 2رلسلس نم ًالَسملَد ٌرطقي ىشولاو
 (0!ارتأط دمحم ممساو « حوللا- ىف ةقيحص وفل رلأ ناسأ تمِظن

 ءابلا ( هط) مساو . كلانه فِلَأ هفورح عيدب ىف ةلالجلا مسا

 اومءاج كب ىدهلا ىلإ نيلّسرم نم ةيحت « ٌدوجولا ءاج نم ريخاي

 ()ءكافنحلاو هيف فئانحلا الإ قوام ال ئذلا :ةزييبشلا تيب

 هةر ١ و 1 م 4 و

 ٌءاوح ثدررحأو 2 مانالا نود 6 معزا ةوبدلا ريخ

 (؛)ءاسعقلا ةزعلا كيلإ اهيف تهتناو ةوبنلا ٌرِع اوكردأ مم
 ءامظعلا اهؤفك مئاظعلا نإ اهل قواخم وهو ؛ كيبل تَقِلخ

 (ةزلا يلا كلب اًكسم تعرلشلاو + تتيزف ءايسلا هللا رشب كب ا

 ١ ةكئالملا : كئالملاو . فارشألا : اللاو . ليربجبقل : نيمألا حورلا .

 اسسهتا لاقي .ىهتنملا ةردسو . قرشي : وهزي - ؟  ريشب عمج : ءارشبو
 نم عفترا ام ىهو . ةوبر عمج : ابرلا ©  شرعلا نيمي ىلع قبن ةرجش

 الأرض   - 5هيمسبام : ءارغطلا - ه  رظنملا نسحو ههلحجولا ءام ءاورلا

 ظبيلغلا ماقلاب بتكت ىتلا ىهو « رصقلاب ىرفط اهلصأو « ةرط » ةماعلا

 اهعمجو « ةفينحثنؤملاو « ءافنح عمجلاو « مالسلا هيلع ميهاربأ نيد ىلع

 ةثردتلا . كدنملا عخوضت ن6 ةنباشلا ةعينملا ”؛ءاممقلا تنل | فتئانح

 ضرالا ءاربغلاو . هتحئار .



 ءامص هلآ ّرصم ىف ِكّْرَتلا «اشاب»ف ؛ مهنم  رمألاب .تدبتساو 2 - . . -.
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 مهنه ّدغلا مصعيل ىراَدّيف

 4 ضرالا بسب ا 16

 هيلع ديشي نأ َلينلا ىهتشي
 ىلايللا ىف ام ةمور تملَح
 ىلاوتت مِهْلَسَر رصم تتآف

 امور سيسنرفلا َدَهْشَتسا ولو
 تلوت دق ةلود لك تملع

 ابان ء كيلامملاو رصغلا رهاق

 يق نموا اشيط حارو « اًسيظ ءاج

 هّألا اهريع موي هذع تدك

 رتاو) كلت "نأ : هيلإ ىحوت ىف

 ًءابَع ّىهف «نيزجنم اهل اون

 ()ءاضرلا نهّلقأ ىضري سيل
 معدو © هيكل“ ةارانملاو

 نإ

 اخئامظ روسنلا ع هموق هلوح
 و #2

 ٌءامسلاو ىرشلا اهضرع ةلود

 /يرمألا دهاللا عاري 14 00

 (تلابلطلا دوس“ باتو
 ٠م

 مانا هيو 6 مهتتأل

 1 را

 ا رس

 مايلعلا“ ' هضانأ ”كتسماطأ

 ئازهتسا اهتوكس ْنكل « مار
 (4)؟هاوللا نيأ ؟شويجلا نيف ء(ول

 ١ رسنلا 2« ا ريشلا ىف نوكي ام رثكاو . هايا هفلك : رمهألا هماس :
 ىف ) ولرتاو 4  اضعب مهضعب ىمر: موقلا ىمارت  ؟  تربانوب نويلبان

  4ةنس وينوي  ) 181٠دئاقلا نوتجنلوو نويابان نيب اهاحر تراد ةعقوم
 نم ناكو ىسورلا دئاقلا رخولب ةدعاسمب ريخألا رصتناف ريهشلاىزياكنالا

 ةناليهتنس ) ةريبزج ىلا هيفنو هرسأ ةعقوملا هذه ىف نويابان ةميزه جئاتن (
 هتايج نم ةيقملا ىضق ثيح :

 ١( ب تايقوش ب  ؟)



 لتق بويأ لآ

 ىرديو ؟ حالصْنَمْنيدلا فرعي

 انس ناك ىذلا 1 هذإ

 هواعاتتلاو ' نينليفلا ناس موي

 ىنامألا اهيف لوجت سوفنب
 انزن , ددبتل ةانرتلا نوت

 اضاز ةوالتلاب

03 

 ءادعالو

 نودومو

 رخل ١ ةدارع
 ضرَأ لك ىلع مهئمج َتَقْزَم
 دورك فلرللا  ةرمأ تلحو

 هذآ خيه ةلدللا 5[ رلو

 اخلا ُبرعلاو « نوملسملا اذكه
 ىلايللا انلذ نامزلا ىف مهبف

 # اع
 م

8 ١ 
 سوفن ىف ةليح لذلل سيل

8 

 اوعاطي مل مهنإ « كرتلا ركذاو
 مهنع سكارجلا ةلود تمكح

*« 

 وو

 (:)ئاوثو 2 كىَرِق مهارسألو

 م ةاسإلاو “نادال وه“ قل
 ربوع دي نقلا از

 ءاسِئلاو ء. هموق : ترغلا ىشمو

 كانا اهيف زرنت ليلو

 اوءاج قحلاب نيذلا نيدو «

 ءاثبلا انقلاب داش ام ناب

 (©)2بخ نهنيب نيدلل صن
 ءايضلا ٌمالظلا قزم امّلثم

 ()ءاجر اياعرلل هيف امو ه

 داذنفلا' اهاذأ نم” هَسّلَحُي

 ءادعألا .هلوقي اه-ال « نول

 مابنأ. ان: ىرولا ىف مهو

 ٌءاقبلاو اهدنع توملا ىوتسي

* 

 اومئاسأ مأ اون 1 شادلا ىريف

 (ه)ءارْسَع ةلود رهّذلا ىف ىهو

 نيدلا حالص : حالص + ؟  ةماقالا : ءاوثلاو ةفايضلا : ىرقلا ١

 وأ فوص وأ ربو نم لمعي ام : ءابخلاو . هنعفر : ءىثلا صن  ؟  .ىبوبألا
 سيول كواملا درماو؛هرسأ : ودعلا ىبس ب ؟  ةثالث وأ نيدومع نوكيو ؛ رعش
 ةعقوم ىف هاش ناروب هرسأ .٠ نييبيلمصلا لاطبأ نم ناكو امسنرف كلام عساتلا

 ]هرزدء.ةءزءو.٠ ءءاسمب نإ ركاسعو هلهأ ةيقبو هسقن ىدف مث ةلصافلا ةروصنملا

 + ةكاط ةديدش ىأ# ءارعو <« كيلامثا : نكارجلا ها كنرف



 املاو لظلا ىنبأ نو مجعلا ىريأ

 اجيه "دانا + مايحلا + كيئتو

 !| ىتج دعاوسلا ىلع تفانأ ام

 ادغبو « ٌراحبلاو « نيصلا دهشت
 م داضلاو « دالبلا ورمَعك نم

 اماسج - نفر تقلل داش

 هيف تماق املاط ةفالخلا

 هيإ اجرب يلا عنو
 م رى 2 يي ه

 5 يوحد ارمعكباف

 تنملاو مقالب ييطسلا هلال ادا

 سلا روس اذ انام وعم قف

 حدماو « بويأ لآ َرغلا ركذاو

 بلا رفتلاو 3 مالسإلا ةابعع مه

« 

 نصح ةّيحلاصلاب موي لك

+ 

 (1)ءاديبلا بجتت نإ عع 5

 ءاجبؤلا

 ءاضفلاو اهرشأ ىف اًرط ضر

 (؟)زرمحلاو « ُبيرغلاو « رصمو « د

 ؟ تاَدغلا ةّلملاو « اهيف داش

 (م)اويإلا هّبَأك « ّلظلا َىِفاض
 ها 2

 2كاملتلا تناقو © تنايطاف

 اهداساآ اهارت

 ءافعض مه ذإ نيدلا ونبو
 دق 18 ريع م 12
 (؟)اوّتلاو هوفص كرتلا ضيغ

 هنفوتأ ريتا . ءامع نادل

 ءاقيرفأ هينتقي نمل ل

 (6)ءارزإ اهل هقر فو ابل

5 

 ()ءازج لاجرلل حدملا نمف

 0 و و و
 ()ءاحلصلا « ةرعألا « كولملا « ض

 مك خلل اا
 وع وى ىو

 ءارمح ةميظع ران نافيضللو 4 راد ملعلل رصكعو

 هناع رواده ب ةماقالا : لاول 1: ءاسحلا بنب# ني نمادتالاب
 نيدلا ام اهنا ىتلا ةيبرمألا 2 ىلاكزييتي دم يباع ةلمع
 ب م 1986. ةنبسم ىلا ١١ا/١ ةنس نم رصم تمكحؤ « ىبويالا
 . ضيب عمجلاو « مجنلا وأ « فيسلا

 + نقمسالا د



 ظنلا هكيآ" © ةكلسرلا فرش

 ىلا -رثلا غياؤتلاب قي ل ااكغل ايل

 0 لا
 ىو ءايسفلا "هموقو .*ًانيلم نق

 ءاقلبلا ”ةوعن + قلحلا« “قيس
 2 م 5

 6010 رضفلا زا ناومألا رقم يملا ةداقنم ”:لوشلاع. اةنضأو

 ىضوف رئارسلاو « سانلل ءاج
 للا ٌعرشو ؛ جايب ا

 حاورو 5 كيج ليربجلف

 رون هيحانج ىف فَلا َبَسْحَي

 الا اهلبمزأ .. ناقش يف كلت

 ممرلاو نيستا نس يحتل

 اذسأ ءقرك , ا نا

 اهيلإ ٠ نايبلا“ قدي هنأ

 قفأب تّنامطاو « مجنلا تزاج
 ٍضرَأل ةاكزلا كح ابنك

 ضفلا امسو « مهديب قحلا العو

 لاو « 'ةليسولاو « مجنلا لمحت
 امالغن . .هنم.. دوحجولا الينكو

 ام ىلإ ٌروصعلاو شانلا عجري

 اذ

 ()ءاول نهتاتش فّلؤي م
 رو تاوصلاو لاب ع

 ٌكاقتراو « ىرثلا ىلإ طوبهو

 ءئازوجلاو 2 موجنلا هتبلس

 (م)ةاكي نم هب :ئدهي اين هم

 ٌتايضلا ءايضلا خسني امك « ل

 ُءَمَحَر مهنيب ٠ مصخلا ىلع

 ()املعلاو 2 مولعلا

 ”يبلاو اننبلا "هب فيطم

 (م)ءاكذلاو اهلهأ ٌدشرلا رواج

 ءافعضلا اهقوقح تلانو « َّل

 ءاشت نم ىلإ اهنيد نم ناز

 ٌءاودلا وهو « دوجولا بط وه
2 9 
 ٌءادعالاو 3 نودحاجلاو © نس

 لوكتو ٠

 ع 0

 ءايكذألا ىهتشيو اهؤوف مخ نإ مئازعلا ىهتشت ام هيف
 ل

 ميعن ميعنلا لواح نملف

 : تاتشلار "؟ لقغلا نم ءاكذ : بللا_١

 « عرست نأ ىلع لبالا ضح ىأ : باكرلا ثح هب
 .٠ ضرأل تلقتنا املك دارملاو

 دقي , هاقشلا . رثآ - نأو

 معسمج : ىآلا ؟-قرفنملا



 ا

 (ة)هانتلا مواد ؟نيانلاك تال .' يتلو : رسال ةللف تمره

 (؟)كادنلا اهاتأ نإ ملاقألا ل امالو ٌدالبلا اهنع ىنغت سيل

 زيف :ةببأ تكسو اخ ا للا نابل ١9 !هلاذ !اهناهرأللا لاح

 ةانقي+ىمانلا ام بفجاقمو ل بق ما. كللاطللا ىف. هللا قيم

 ان طن ان

 200 0 2 1 قس 1

 (؟ )ئاجدإلا ةيربلا معو ٠ ب رغلاو رصيق دعب قرشلا ملظأ

 تالهجلاو هيف ّلهجلا كتفي .) دامتم .هلالض ..ىف .'ىرولاف

 (ه)اص ةرخص وأ ءباهشش وأ 2صخش وهف « ةَّلِض هللا فرع
 ظرحألا ل كيذا ىح + ناث  ةنيآلا رع ردراقلا لع لوتو
 0 م هامور عىل 2

 مءامدلا اياطخلا لسفت نو ءف 2 بسلاب رهطت نأ هللا ىأرف
 و

 كادغ ضعبا اهتاضعأ ضعب 2 شاع ٠ يرش كاك

 ءايبغَألا _ ةوايغلاب . تَيِقَّش ' , نكلو ٠. ديبعلا هللا .داعي مل

 ةاريجلا :لوهي نأ 'لدملا نمف 1١ تيلاعو ةيرتذلا» تّطخ اذإو
 ه ©#

 مينألا < ديسلب لهكرشب < هثل ملاوعلا .ىف ٌرونلا قرشأ
 ميسألاو + ةزلغلا“ افينزع يح >4 لو ال « ألا . متيلاب 00 2 - 3

 خف ررقألا يار ىف. نمت < فعمل تقرع نإ هلا

 ىف لمعتسد ام رثكأو « هابا هفاك : رمالا هماس "٠"  ءانفلا ءادن : ءادنلا س ؟
 : بتاييهشلاو ٠ الالض : ةلبيض - هالظلا ::ءاجدالا س 4 ت باذعلاو رشلا

 ملل ةعويسمه دن نمارلا تدع يالا ىلع قلطب دقو « ةعطاس ران نم ةلعش

 - ةجئافلاو دخالا نادم



 ىسيع ٍدلوم موي قفرلا دلو

 تعءاضو « ديلولاب ٌنوكلا ىهدزاو
 سي امك « حيسملا ةيآ ترسو

 رون ملاوعلاو َضرأألا لع

 ماقتنا ال « ةلوصال « ديعو ال

 املف « بارتلا رواج ُكَلَم

 خْويتف هلإلا ىف هتعاطأو

 ام ىلإ كولملو سانلا نعذأ

 ضرأ لك ىلع ةفقو مهلاف

 ايفل نطل 3 ةبيث اولخد

 لهسو ؛ اقاذ نيح رسلا اومهف
 0 شدشنل لكيهلا اذإف

 مر يسينلا هيث اذإو

 ىرل ٌءاضفلاو ضرألا اعإ

 اناعر' نع انفاس“ بعتلا منهل
 موق بتانايدلا ركني امنإ

 امظعلا

 ةايحلاو .« ىدهلاو « تاءورملاو

 ءاجرألا ىرثلا نم

 ئايضلا دوجولا ىف رجفلا نم ىر

 كانو 6 اهب جشام ىرئلاف

 ٌءامد ال « ةوزغال « ماسح ال

 (١)ءامسلا بارنلا نع تبان لم
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 ءالقعلاو 8 لوقعلاو 4 اومسر

 ءاسرإ ئطاش لك ىلعو
 (؟)ءامكح ةبيثب لاجر مم

 (م)ئامهفلا
 ٌءابمو قلور ريثلا انت

 (4)لاخطبلاو « ءارثلا ليتو © س

 "ل ةقيلا كولو
 و

 ءالولاو مهل ىوهلا لكو « م

 ءايقشأ هنوركني اع مه

 لحي

 قئاقحلا لاتي نأ

 رصم مصاوع نم ةمصاع : ةبيث 5 #_ ءامسلا ىلا هعفر ىلا ريشب ١

 ءاحطبلا 54  حيسملا نيد ىلع هللا ةدابع رس ىأ: ىسلا ب 3- ةميدقلا
 ىصحلا قاقد هيف ءاملا ليفت



 ع سرع ل

 (١)ئايلوأ مهلك (ءانياوا6 شير . يفهأ, بنايملاو نسا حلا

 ماندإ هل ال م ىنذي ليغ 2 دبخاو ءكللا> نرصا نذ

 مئامدقلا كلّبح ىف هالتو رصم دعب نم نانويلا كاعّداو

 مارتلا اهسيربإ اهتم : ليق 9 رصم رخام ام < لق انف
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 ماج لا اهامساو :فونبلا ايلات  هاهدع ىف اد 011:

 ءاقعألا "كليه كمالو . 1 - اوم نان رار ناسااو

 (")ءادتها كيلإ انُطْخَي م لهجج لا مالظ الولف « ةطوشلا انس

 هاسألا كن“ كهعنأ ”ئسوم :ءابلعأ . امكفب "نتخ ةايسألاةينحاااو

 (م)2ادقينللا اصعلا ىلإ هكيناسططاو رحسب اس ا ا

 ماالل  نشحت الآاوب هك ىلا قبلا يزكي نإ ىلا دورس

 ءاؤولا يسرب ماركلا دعو اوفا ١ -"أو هل ”ىموج نأ نوقرف نظ
1 2 -* * : < 

 مازجلا ءازجلا دض ىايس نأ 2 ىبَر موي هباسح ىف نكي مل
١ 4 ١ 2 0 

 ءايبنالا  :هزريغل الان ىت هشهتشللو ٠ قعي .نأ_ هللا .ىارف
5 

 ءامناو ةبسن ناك نإ ريق ىسوهو « غامتنا دنع ىسوم رصم

 (ة)كاوللا مللكلا ديسلاب ره امهم ديول ,اهرشق» هف 2>
2 

 كافجلا اهثم ريبكلا ..ظحف >كشلا ةعاس ىفهتفجدق نكتذإ
 0 : 0 وع

 ءانبألاو رايبلا ىشتو ء س , انلا ام .ىتشي دالبلل ةلخ

 ءامدتلا دقاق ئمكلا اهلا يع < سيريرلاو
 انزواجي مل :انطخب ملو . اليل ريسلا : ىريسلا  ؟
 ةجحلاب هباغ ٠ هجح اس5
 لذخ امهم : دارملاو . ىذقنا : بكوكلا زه 15



 اهلإ اًيوق اوبَقل اذإف
 يزنتب ًاليمج اورثآ اذإو

 7 ليئابلا ارعشبأ ةاذإو

 ابرأ بكاوكلا اوردق اذإو

 7 ا نقلا ديلا اذإو

 اذ لم )بلا اريعب اذإك

 ألا عم راحبلا دّبْعَت اذإو

 رآلاو : نمرآلاو عامسلا عابسو
 . يف لام
 ديبع" تارك كلما
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 ريس ةلييضتفلاو يذلا ممج

 كالمل

 يزيإل نامزلا ىف الصم تنس

 ن4 ضارب ع هر ٠

 نامضن دالبلاف## وبلا لك نإ

 ضع لك ىف ىهف ؛ ٌسفنلا لتوأ

 الول « نوكلا ةبَر سيزيإ : لبق
ًّ ٠ 

 ابجحراونالا تذختاو 0

 دل امون كاضبلا: يأ امتنا

 ال

 : ءابحلاو 6« سيدقتلا : هيزنتلا ١

 ءاهتنا كيلإ ىَّرقلاب هلف
 (1)ءاَبِح كنم كلامجلا نإف ؛ه

8 
 زومرلا

 (2)#ءانسلا كنمو « انّسلا كنمف ؛اب

 (")غئامعإلاو كيلإف

 7 ود ىو و

 ٌءامنلاو هنئسح كامعن راث

 (؟)ءامشلا دارملاف

 9 ع
 ٌكاونالاو « تافصاعلاو ٠ كام

 ةلالجلا

 د ُّء و
 ءابآلاو ٠ تاهمألاو « ٌماح

 يف يو
 4 عضخ

 كايض رهف احلا هنع تيك

 6 و 6 ل
 ٍُ | ) )ءام تائنؤملاو

 (>)ءاضيبلا ديلا اهل ْنَم « ىدنلا س

 («)ئءاخر حايرلاف ؛ ٌرحبلا لت وأ

 (ه)ءاكُذ هيف َىْهَف ؛ َنْفَألا لت وأ

 ءايشألا كت ل ؛ ٍتْدَحَرَت نأ

 هاهم كتأر الو « نغزأ كرص

 ءافخإلاو ٌراهظإلا . تنأو « ىف

 "  ةطعيفرلا ::ءامسشلا 5  ةعفرلا ءانسلاو . . ءوبضلا :انسلا .

 ه  ةهلآ نم ةهلا ؛ ىسرزباأ "1  اوكذم ةهلآلا هذه نم ناك ام تاركذملا

 نسمشلا ءامسأ نم : ءاكذ /ةنيل: ءاخر٠ بهذلا : راضنلا ا/ ءامدقلا ٠



 دس دل | مع

 )ايم ئوهلاو ةكللللا نأ ىعن ..قألا نزف ىف كيرا هلال دع

 ()ءاطقز كرولا“ اهنُم .تجارأ « .: ؛ اطقرل لععاف . ةايطنلا"اهكبلس

 ءانسح : مهلوقي اهوعدخ ١ نكلو ءاًحْجن عادخلاب بصت م
 هاذينلا لكو يدايشفنا تتم! ,١ .ءادش اكن اهيل ينحت

 ؟ .ماحبلا امور مالو نع اهتيغ . اله : ديلكلا فرتإيلك لس

 مادمألا.انكهو . لشن ىحا طيربإ شتا" ابرز

 ل لاو اهحلصت سلا ىف ها 1: الط ىلا 1111 اميرلو
 "ا 0 0 0 هع ضم

 ٌءارسَع ىرولا اذ نود نم ىر صملا ىلع نيب ارصم تلوتو
 8 ١ ميل د م للا 2
 (*)ءاعدلا رصم لهأ نم مدعو وعدت نيح ارصيق ضرالا عمست

 2 وه وى نا

 ًءامَص هنذاف رصم هتد ان نإف ء قوقحلا ىرولا نيو
2 

 مجالا ونصلاو ؟ كل دن تاو ا( هضلاقل لادم يتمأت

 ءاجنلا هاوبس لذ هنع نسل“ .هلإ نيبلت اك ىللا اه

* 5# © 

 (زئايبنأ الو ء يقتني اع بل دال نام املا تقف اج
 (هزئارهزلا ةقيقمبلا ءاهنحسج رك ا 0 ول 1 اربعف 0

 طقن اهضايب طلاخي ىتلا ةيحلا : ءاطق رلا ٠  ةرتبويلك ىأ : ىه ١
 بحلا ةقاش ب 4  هءارو ريخ ال ىأ : ميقع 7 سكعلا وأ « ءادوس

 .ءايبنألا ىلع تلزنت ىتلا ةيهلالا بتكلا بتكلاب دارملاو « هجاه : هيلا
 ءامدق ةنايد تعونت دقلو ©« هديحوتو هللا دوجو ىه ءارهزلا ةقيقحلا ب ه
 ءدحاو هلا دو جوب نودقتعي مهرما لوأ ىف اوناكف 2 نيبرصملا

 زنوئئمرب هلالا اذه. تافصل اوزمر مث « صاخ زمرب ةليبق لك هل تززمرو

 سوسحم ريثأت اهل ىتلا ةيعيبطلا تانئاكلا اودبع مث , تادوبعم ذئدعب تراص
 داسجأ ىف ةهلآلا لولحب اودقتعا مث © لينلاو رمقلاو سمشلاك مهتايح ىف
 . كلذ ىلا امو باكلاو طققلاو ( سيبأ ) لجعلا اودبعف « ناويحلا



 هيلإ ُمانألا لحْرَي ادلب
 لاعملا ٌوْمُث رخخبلا, ىف ارمع شاع

 دكلاو ١ يراتكلا نم انديلسم

 ىرستف « دالبلل ءوضلا ثعبي

 لا زع نرهظُي رحبلا ىف ىراوجلاو

 ِيَلطَبلو « ةمعن ىف اياعرلاو
 1١ اذه عيضت نأ ' هللا يفتن

 هل غلا لإ -اموز اهتِذخَت

 آلا ملخ ى قا ىمانتف

 ىننأ قيربلا ٌرصيق تعض
 ىلا امور فهك هنم تدتف

 امهم لِفاحجلاو مصخلا ٌرهاق

 ذآ كلت لي نا اناكغ
 و

 ور ىمجح ىتاح « نيتلودلا لطب

 اهلكملاو. تيادألا ةنعيو

 هب ىذلا ٌرانملاو

 ءالعلا هيلإ ىهتني اب ب

 ءامهفلاو موهفلا هانس ىف

 (1)ءارشو ةلْوَص رحبلاو ؟ كلم

 6/06 ةلوحأ ضرألا لأ رج

 (ةدالرلا اهيع نع: نأكل

 ءالب قاب هذيومتو 4

 ٌءاوغإلا قتلابألا راسو أ ف

 انزردقا هيج 8 للاب

 (ه)ءاقتالا هب ىذلا مماسحلاو

 كئادتهالا

 5 وما ف 26 0

 ٌءاقللا دجو ىغولا لوه .دج

. 
 «>)ًءاميه هقرتست الو « ىب

 (/)ةاوهألا هدوقت ال ىذلا . ام

 لدنلا را فام ردم راش ١ ينوي 6 ل شييسلا : عراوشلا ب ١
 ةتنس ىلا « م ق 727 ةنس نم ترمتسا ىتلا ةسلاطبلا ةلود سسؤمو

 تمكح ةكلم رخآ ىه : ارتابويلك 7 ةرتابوياك دهع ىف تطقس ذا م.ق ”6.

 ىذلا وهو , سوينوطناو ء هل ةعينصتناكو « ةينامورلا ةيروهمجلا هتومب
 ريخالا مايه ناك دقو « ةينامورلا ةير وطاربمالا سويفاتكا عم كارتشالاب ًايمثنأ

 .تلواح ىتلا « ةرتابويلك ىلع هراصتناو رصل سويفاتكأ. وزفل ابيس اهب
 22 اهرالص لع اعسشو ناب" اخرحتتاف < اهلامجي هبلق ق رئ# نآ انبع
 .٠ سوينوطنا رحتناو

 تاو رارطقا ؟ دله ركاب دوضتللا "ت1
 ارض سوينا ب اهل : فيك - ه



 (ا)ئامإلا : جرت, .املفعإ "تبدو + ال .رظخي مظعلا اهوبأو رو

 كاسنلا موقت انك قزف رش فا كيلو" ريق ةدج ويلا

 ()مءاَرضلا هقرتست نأ مئدلا ىمحتو« ءابإلا رهظتتشمف

 مسلم ةرتبع يلططلا 2000 ةهاباو 2 سلا ١ ل

 (5)ءاقنعلا ةيص 5و 0 وعرف عمد اورظنيل اودارأف

 الب لاؤسلاو « َمْمَجلا لاس ,. .رقاشبت ىلإ لل

 اقوا“ ارك رامثكلاو يحرك . ١ ميت ناك انور كس د

 ارجو تسززا ع ةلقر نك تسلع تزد مينا كلملا اذكه

 - تف

 («)اوهئاسو تالبلا فا سرفلا:ةلود ...١ تءاش !؟سرفلا ةلؤدامن انينال

 (>)كلحألا ةيستارحلا !نسلؤلا ء دهن... كبك «نل زال ةينيخ

 ءافقتا ةابرلا# اين ا لذ -قميكو امرا 1 تكلل

 (”)ءاورإ هلأ نإ“ ام" فْيَسب هبا اهلجاعف ءاهفيش ىوتراو

 (ه)ئاضيبلا ديلا اهلْيُج ىف رين نكس ىسا# ا ل
 ع و يفنيا < ولا

 كارمالاو "+ 'كولملا “ ةذنشت " ءاحب بسلا ريدك فلك

 ءادرلا سمات ىأ « ىدرتت اهلصأ : ىدرتو . ءادرلا اهسسبلا ىأ : اهادر - ١

 صخلاش عمج : صخاوش ب 7 ب ةدشلا ءارزيضلاو' . هكسلم 5 هقرتساات ؟
 مسالا فؤرعم رئاط ::ءاقنعلا تا © ب هانييع فرطت ال ثيحب رظانلا وهو
 انه ريمضلا دوعب  ه  لانملا ديعبلا ءئشلا نع هب ىنكو . ممسحلا لوهجم

 . بئارخ اهعمجو بارخلا عضوم : ةبرخلا ”  - مهسفنا سرفلا ىلا
 . ةنيفان :اةموو« ةذئار : ناك يني نانا لكابولا انا ايه (ينيع نس ارنلاو

 ىضقو م.ق لالا ةنس رصم حتتفا ىذلا ىنودقملا ربكألا ردنكسالا وه م

 .: ةيارقكننالا ةنيدم اينناو نمرقلا كا اع



 اجر كيف دالبلا كْلُمِل ل ري مو « نامزلا كِلْبُي ل تيل
.0 0 2 2 

 ءاقب نامّرلا عم لاحل اه دض مث ةلاح : ٌرهّدلا اذكه

 انن طن خنت

 0 هم ع

 (:)ابنألا كب تنطّنُط الو عر يبمق موي اي خيراتلا َكاَعَر ال
 اكانملا نلا ةنألا دله كلاي ؛ كيف تا رئاذلا تراد 8 وع 21 3 3

2 3 : 

 (0)ءاوح هيلإ نإ ام « ءاد ىأ رصمل تينج امم رصمبف

 2ع لدعي 0 و يسع سوبو 4 سب : من دنع خل كن 24 نيزم ع دلاخا دين

 هه

 3 و و 5

 (م)ئادعالا ةعاطملا كولملاو ىرسكل دالبلاو ؛ سيفنم موي

 ع ا اخ ًُء

 ئاضغإ ىذقلا ىلع رصملو» ىهنيو « باقرلا ف فيسلا رماي
 4 3 عع

 ءاسأبلا هتاؤف لزلزت مل ًاليلذ زيزعلا كلاماب ءىج

 007-7 وح للئايتتيو قف مهم حاري ذإ آلا رِصبي
 ()كافحلاو اهيّرَع ٌرهدلا جعزأ ىبثمت لسالسلا ىف ٌنوعرف تنب : 2 --- - 2-4 ٠

 03 و

 ؛
 (ه)ًُءارمالا اهفلح راس الو 6و هدلا اهجدوهتي .٠ :ب مل نَأكف

 4 دك

 ١ م.ق ها؟مه ةنس رصم ىلع ىلوتسا «© سرفلا كولم دحأ: زيبمق «

 لتقؤ « لكايهلاو ذباعملا برخو « ملظلاو فسعلا كلسم نييرصملا ىف كلسو

 ىذلا مويلا وه: زيبمق مويو . كلذ ريغو نيبررصملا هلا سيبأ لجعلا
 ةسداسلا ةرسألا كولم رخآ كيتمسأ شويج ىلع هشويج هيف ترصتنا

 للئلاايع قيئات ا ريسأ كزلا هين ذخا ئذلاو © فنمو امرفلا ىف نيرثعلاو

 توص : نطنطو . ىرتس ام
 سيل ىنعمب « ةيفان : أآمو . ةدئاز انه : نأ  ؟

 : ىرسكو . ذدئنيح ةمصاعلا تناكو اهانركذ ىتلا فنم ىه : سسيفنم 7

 افحلا 4  زييبمق انه هب دارملاو ؛« سرفلا كولم نم كلم لكل مسا
 . ءابستلا لمحم : جدوهلا به لمن الو فخ الب ىثملا : ( تدمو ةروصقم )



2 

 (2)1مفقلا“ اهنهم“ ىف ةكرهط ' اهلا جروتلا ديلا رع

 ءاقش اننو هلان الو 2 ٌؤب هداليم موي 0 م

 مزيل  هئاط لوك ره د ةلرع ,  مرل الل + اقيط

 مذ رعي ايلعم هارت جف نقلا فان فاول لاسر
 ص ري 7و 2 8 ُ 7 هود

2# 

 ٌءاهفسلا هد ومي نأ ةعيش ىلاعتو « ةرطف يسفر ٍَج

 8 1 رع . و

 ٌئارظنلاو لاثمالا هلني م اناكم :لاثق ع :ةينلل اينو
 11 مي 1 2

 ءايحألا هتحت نم ٌتاولو اكلم ضرآلاب نضهذي شويجو

 /ىيلاو .ةاضقلا لوقي اه < ةيف لرللاو 0 كاضت ةوسوو
2 2 

 ءاقبلاو : مربع لاث ينل د2 ل للا دويد6 عانينا لإ ظاثبو
 -ٍ ري ىف

 (؛)ارعشلاو ءدالبلا ٌرخف روه اتنبو ٠ دالبلا ىبحت مولعو

 ءارطإلا غلبي وأ , ًاموي فصو 1!لانياذام « سيرتسوزي- ءدإ

 ايدألاو باقلألا اهاَنث ىع - مت نأ. 20 1 تاك

 (ه)ئابآ ؛ ىحضلاو ء سمشلاو ء ره . كي اذإ لالهلاو ؛ نوم, كن

 ٌتادرلاو «ًايلاع ٌشرعلاو ءرّصم "٠ اًجاتو «ديعصلاو « فيرلا كلو
1 0 

 ةيلاو * هضرآ ”ربلا نللو ,  كلل لك ف تاتقتلا هثلاو

 ربكلاو بحعلا : ءاليخلا  ؟ ريضنلا : ضغلا - ١

 ٠ ميدق قرصم رعاش : روهاتنب

 نأ نودقتعب ءامدقلا ناك دقو « ءامدقلا داقتعا ىف نسمشلا هلا نومآ د

 رمقلاو سمشلاب تيبلا اذه ىف اهيلا ريشأ ىتلا ةهلآلا لسن كولمل#



 دل ونتو

 ودوسيس نأ نوملاظلا بسحي

 اج امّدفم  رئاوج .ىلايللاو

. 4 2 

 نيع لك «ىمع نم كاذ نكي مل

 اهينب ٌَءافولا اعد اهارن ام

 اوحا زراف ع ادغلا اهذع اوحيزيل

 تماقو « ميدقلا لوما ديعأو

 .مظعب ابنائك“ فيبرا“ نلف

 امين طولا" شجر
 ىيسي بلص ىف بولقلا هتءياب

 ريب عرب ا نى
 كالا دلوملل دايعلا : لعتسأو

 7 2 و 0
 تلجو « ادهعسيرتس وزيسلج

 ب

 عب ىذلا ىصلا نع انعمسف

 دزببب ةولللد .شلللا قوبل
 2 و

 ىشمع وعرف خيراتلا انارأو

 ءافعفلا ديوي“ نا آو ءأذ

 تاوهَأ مهلثم رهدللو « اور

 ا وضألا و حابصلا تام : ليق

 ةايمع .اهعوض 'لبللا َبِجَح

 4311 نيبقلا : نع مهاتأو

 داذؤألا .اهدفج لع كجيزأو

 دلل  ننايآ - لايم 3

 ٌءامظع هؤابآ « ميظع نم

 كولملا سييسمرلو

 ءاجرلا هيلإ اهقاش نأ موي
 د سلا ه4 تعينك  ءىز

 تلي تابآلا , داس دف

 ئءابإلا موشغلا ابصلا عبطو وف
 9 كائن .ةلؤلملا شاتلا لهو

 ءايربك هرشب نود لحي م

 ()ئادف

222 

 ةرشعةعساتلا ةرسألا كولم دحأ : لوألا ىتيس نبا ىناثلا سسيسسمر وه ١

 ب ١5115 ةنس نم همكح رمتساو« ريغص وهو رصم شرع ىلو « ةيرصلا
 ةيانلا ا يقل نم هيفا 14.6 ربكألا سيسنمرب فرغ و. - داليا لق 1+1
 هل نوك ىذلاو ©« رصم كولم مظعا هنانومعزب سانلا نم اًريثك تلعج ىتلا
 ٠ دالبلا ءاحنا عيمج ىف اهديش ىتلاةديدعلا ىنابملا كلتةريبكلا ةرهشلا هذه



 د ل

 هدم سي شا ا ني

 ساددسس 1 | نيش للا اب يبحر ل ا يحج

 دل رهام دا لم نع

 اوداشو اوداس نيذلل ادآرو

 ولث ص رس

 راف هوتاءام ريغ نكي نإ

 هينب برح رهدلاو « ىرعش تيل

 انم لىلايللا َلخخاد ىذلا ام

 وعرف ءايلع قوف ٌرهدلا الف
 اوناكو « بائذلا اهّرمأ تنلغأ

 (')#ارتفاو اًنَخ
 ً #ة | وع < و

 كار 3 راخفاد ه قلتم انف

 (”)ءايفأ مهدنع هيدايأو

 © ءاهد ىلايللو 4 انابص ْق

 0 ٠ ه ت2 ه-

 9؟ ٌءازرالا هكلمع تثمهو « ْن

 مهاوعدو ا

0 

 (4)اومناج لبق نم ةاعرلا بايث ىف
 ع 6-5 هاا 1 ا اد

 اراقب الإ « نوكلاملا ىضمو

 ملسر ةيولزتلا ؟علؤح. قف

 ءاجنتلا ديعصلا ىرث ىف مُهل
 و

 كافعلا ةائبلا ىبب ام ىلعو
 و 5 5 و و و ل

 ٌءاستو اهلسن ىف ىذؤت « ءوشلا ئعارل ريخ ةاش رصم اذإو

 دهب ين. ناجزلان ذآ دف

 هانف  تاقرلاف عاش اذإف

 هاضرو " هّلاون 2 موقاو

 رصحمب نوعا :٠ +«قرف

 اهاضر باف ٌسوفنلا تكلم نإ

 ءامإا :ىهق ع: لافبعرلا ! نموغنو
 ئإ

 ةاسنأا# واراخ زرنا ريثلابو
3 1- 8 

 (ه)ءافجلاو ىقلا ماوقالو

 .٠ أديب 3 03 .

 ءابرغ مهضرأ ى قيرفو
 و

 ()ًءاضم اهيفو « ةروث اهلف
 ع

 ؟ مالقعلا ': قكالخلا كنيكف ني شالا جبونوقولا نفخولا نكس

 ١ ةمينغلا وهو « ءىف عمج : ءايفآألا ؟ ب مالكلا ىف ىشحفلا : انخلا «

 ةمسنب هنمرنو رفظت ال ينال « اهتز اللا ىلا ست ل
  5وأ ةةافرلا كونشلم 6 تةاهدلالمف لعفت ىأذد ( ع برك ةميلغت

 لل دالبلاب كح ىذلا فعضلا ةصرفاوزهتنا ةيسآ نم نوحتاف : سوسكهلا
 كلما ىلع ثدح ىذلا ع زاشنتلاو ةرشع ةينفئاثلا ةرسألا دهع ءاضقنا رثا 00

 قلقلا ساه دب م٠ ف |١"1١/ه ةنس ىف اهوزغف «فارشالا

 ٠ ةبيرضلا ىف ىف هذافن : فيلا
 هاش د ها اك ضغلا ؛



 باتيك اهلا ليوظلا ٌضيرعلاو

 فت مل كالول « راحبلا َامزاي

 )| هجو.قاض اهدحخنو نع ًامدقف

 رشلا ىلإ راحبلا ةرْمِ تهتناو

 نايل لطي حزن اين
 دييع: ”:نوكلالاف... « 'انكلمو

 : ىلاغف ءداشف « ىبب رنابل لق

 جلا لمدن سيدكملا قوش

 وعرف مئازع نع نجلا لفْجَأ

 ذأ الو « نامز ْدِشَي م ام داش

 مور 2

 رثنت لكيه
6 8 1 

 اهيف .طحت روبقو

 اهنما نك ايكلا# سمشلا ىفشت

 و :

 م و -َ

 و

 هيف تانايدلا

 ىلايللا

٠. 
- 

 مه 3
 بناة سرب
2 

 اومَعَز |

ٍِ 0 , 

 فك ىلا ةضرلاو ضصانلا رغد

 حلاو« لدعلاو « ٌءاضقلا ناك:,يأ

َ« 
 رصم ةزعأ نم سمشلا وثبو

2 

 وك

 ءانثو ةيحت هيف كل

 (ة)ءابجولا .ابنامز ”ىمخنب عج

 (؟)كملا عارشلاب داقناو « ضر

 ٌءاشي اهف دوجولا ماقو ء قف

 الع انْرَجَي ملف « انولعو

 ءارسأ مه رش ايئانلاب

 ءانب نامزلا ىف رصم زجي م

 زينل "نان نود اهدا

 (؟)#انآلا 558 تناعرم ان

 ءانب ىب الو د ّش

 ماي نورتتلاو- انلاو“ يف

 ءاسمإلاو حابصإلا ىَراوُيو

 (ه)ئءانفلاو « ىلبلاو « ناديدجلاو

 مال اهرلح ءنفلا ديب
 2 و

 مانثلا ةويسحلا ىلع بعصف اوم
3 

 ءاَرسألا قئالخلاو « اهديي
 : م ٍء

 كاك ذلاو « ىهذلاو « ىأرلاو « ةم

 ءاضتسي ابل ىلا مولعلاو

 ٠ عفترملا وهو ٠ مشأ عمج : مشلاو٠ لسج عمج : لابجألا "©  اهوطخ

 ايلا للا 7 ناديدحلا ب ه - افئاخأ رفو رفن : لفغجا - ؛



 * لينلا ىداو ىف ثداؤحلا رابك

 (ةزئاجرلا لقت نم اهاتَسو 0| اهارجناو : كلقلا_تسّص

 (؟)ئامسلا اهتربكأ دق امس اه  ّدلاَوَح بابٌعلا وذ ٌرحبلا برض

 مرهنانا متم يع حكي زلت 1 قرنا ناو

 (ة)هنلشلا“  ةيلكاسا سنت  رئابملا : ىلإ يوما طار
 ماجنْيهلا .اهتابُح :تبجاهو..ل يقنلا.' تيجان, ءامك اوتو

 ءادْيبلا ام تجاه فاضهك ىرخأ دنع. ةجلا دنع ديب

 (هزءاقحلا :.:نهجابشأ. لزعي  انميس حولت اروط نعد

 ()ءادحلا ا ىداوهلاك تادعاص اه ريع يآ تالزان

 كاضف نياق .ثفش اذإو يشم هفلا», كيما نطو

 ()غاؤنألاو 'حايزملا .اهيف .ةح مرلاثعباو ةمصعّرحبلالفجاف
 و ًء عا 4 يع م

 ءاالاو ةايفملا .تنآو . ىل قالا قمم للا ٠ نا تبا
 : ه
 تلأل بناجا لك ق.كنم تئيلتاابدا سلال

 (م)كاعد كاذف ْتَعَر ام اذإو مايق كاذف َتَلَع ام اذإو

 كوص طابيلاو لوف .ةببه ترج كلارا .اوسار .اذإف

 ربمتبس ىف فينج ةنيدم ىف دقعنملا ىلودلا ىقرشلا رمتؤلا ىفاهلاق رب
 هيف ةبرصلةيرتنس# ابوك لاو را

 مافترا : بابعلا 5 اهل ىنغو اهقاس : اهب ادحو « لبالا ادح ١

 نم جرخو اهيف ذفن : اقورم ةيمرلا نم مهسلا قرم 7 جوملا وأ ليسلا
 14 رحبلا : ءامأدلا . براهلا انهدوصقملاو قرام وهف «.رخالا بناجلا
 لوا : ىداوسسهلا ت1  ةثيفس عمج: نيفسسلا 6  ماظا : ليللا ىحدت

 :اغر م.  راطمألا ءاونألا ا  لبالا رثأ ىف ءانغلا : ءادحلا .لبالا نه ليعر

 هتوص ىف جض



 باج ىف هنم ةغللا بناج ىف احوضو رثكأ ىقوش ولغ نوكي دقو
 هغيسي أم لكب برغلا ىف امم طيحي هتالايخو هروصو هيناعمب وهف « ىناعملا
 ثعب ىلع دمتعتف هتغل امأ « ةيقرشلا ةراضحلا هاضرتو ىقرشلا عبطلا

 «اهنوفرعيال مهنأل اهن وبحب ال اوراصو سانلا اهيسن ىتتلا ظافلألا نم ميدقلا

 دقت لب « ديدجتلا لئاسو نم ةليسو ثعبلا نأ ىقوش دنع كلذ رس لعلو

 نمم « ةغللا بابرأ نم دجوي ام ةجيتت ديدجتلا لئاسو دكآ ثعبلا نوكي

 باج ىلا اهل ثعبلاو « اهتايح لفكت احور ةميدقلا ظافلألا ىلع نوضيفي
 نأ بحب « ةديلو ةيندمو ةساردةيندم نيب ام لصي هنأ ايازملا نم كلذ

 . هفلسد فلخ لك لاصتا اهب لصتت

 ىف ثعبد ذأ ىلع ىقوش ةردق اريدق ةغللا بابرأ نم ىرت !ذ نمو

 بوث نم اميلع ضيفتو « رضاحلا ىف اهتايح لفكت احور ةميدقلا ظافلألا
 ةايخألاو ىنامملا لبق نم هل عستت نكت امل عستت اهلعجي ام رعشلا

 ريموه نأل نييوغللاو ءاملعلا ةسارد عضوم لازت ام ةينانويلا نا ؟ روصلاو

 ىضاملابجحب ترثدت ناو ةنيمك اهتامح لازت ايام اودع ينال ةييزيك

 نيب مهافتلا هغل مويلا ىتح ىه ةبسرعلا ةغللاو © هرعش لج زفا اهلا هش 3نآ

 عين ادبأ ىقيتسو ا ةيطباىهع + ىذعلا قرعشلا اذه لهأ نم انويلم .نيعبس
 كلت اوديزيل ٠ ىقوش لاثمأ اهل هللا ثعبي نأ ىلا جاتحي اهتايح لامك نكلو
 . الامبجو ةعورو ةوق ةايحلا

 كلووبف هن عغورلا كلتو « ةوقلا هذه ىلع لدأ نأ ىلا ةحاحب انأ امو

 ةولحم ىذ ىه اهو « فرعأ ام اهنم فرعد بدأتم وأ بدأ لكف ؛ لامجلا

 . قاطلس نم رعشلاو بدألاو ةغللا ىلع ىقوشل ام لكب ناويدنا اذه ىف



 ىقوش دلو مهبابب نيذلا  ذئموي رصم شرع باحصأ مهنمو « ريبكلا
 . آشنو بش مهامج ىفو

 ال لئاضف ةعومجم مهربتعي ناك نأ كرتلل ىقوش بح نم غلب دقو
 م ةصيقن اهبوشت

 رعاشو « برعلا رعاشو « رصم رعاش ناك ناؤ  ايقوش نأ ىلع  ه
  هبيعنو ناميالاو اهعاتمو ةايحلا بح نيب جاودزالا هيف ناكو « نيملسملا

 ةيبرعلاةغللا رعاش وهو «ةماعلا ةمكحلا رعاش وهف « ىفخت ال ىتلا هتيتاذ هل

 هدئاصق نم ةديصق ناونع ىرت نيح نايحألا رثكأ بجعتل كناو « ةميلسلا

 انيب «ناونعلا عوضوم ىف لخدت ةدو دعم تايبأ ريغ ةديصقلا ىف دجت ال مث

 بسحأ امو « هاوه ىقوشل ءاش ام وأ فصو وأ لزغ وأ ةمكح اهرئاس

 امم كلذل الشم كل برضأ تسلو « ىقوش غلاب ام كلذ ىف غلاب ارعاش
 « نيومتلا ناحل : ثالث دئاصقب الا ناويدلا نم لوألا ءزجلا اذه ىف

 ريغ ىف دجاو كناو اذه . روفسلاو باجحلا نيبو « ىنامثعلا بالقنالاو
 ىقوش ناطيشف « كيلا هب انيقلأ ام هنم كل رهظي ام ثالثلا دئاصقلا هذه
 دئاصقلا امأ « ضصاخ عوضومب هنم رعشلل رعشلاب هعاتم ىاع اصرح دشأ

 اهعوضوم كلم ىتلا دئاصقلا ىهف اعيمج اهتايبأ اهعوضوم كلمب ىتلا
 امو « عاتمو ةذل نم عوضوملا اذه ىف هل ناك امب « هسفن هاسنأف ايقوش

 . ماهلاو ىحو نم هتيرعاش ىلع هضافأ

 هرعش زيمي امو « لزغو فصو نم هنع ردصي امو « ىقوش ةمكحو
 اذهو « رادقمب الا ةيبرغلا ةايحلاب رثأتي ال ىبرع ىقرش هنأك ودبي اعيمج
 ةراضحلا ىف دجي ماد امو «© نيملسملاو ىرعلا رعاش ىقوش ماد ام ىعيبط

 رادقملاب الا ةيبرغلا ةيندملا سوبل ةراعتسا نع هينغي ام ةميدقلا ةيقرشلا

 ةسفانملا ل يبس ىف اهريسل ةرضاحلا اهتايح ىف قرشلا ممأ هيلا جاتحت ىذلا

 دمعتي هارت دقلو « انايحأ هتيبرعو هتيقرش ىف ولغي ايقوش ىرت دقلو . ةماعلا
 ةعزنلا ةمواقم ةرورض نم هاري ام وه كلذ ببسو « هانعمو هظفل ىف كلذ

 ذخألاو ثارت نم فلسلا فلخ ام نايسن ىلا وبصت ةريثك سوفن ةمئاقلا

 . برغلا :ءارو نم رضاحلا هب عبش ١١ لكب



 عبط تبلغ ةوق دئاصقلا هذه تلمأ امنا هنأ ماهبا ريغ ىف ىرتل

 !"نامدالا ةوق ىف « رغاشلا

 نأ اهريغو دئاصقلا هذه ىف ناميالا ىلجت عم كشهدي دق كنكل

 نعو ترعلا نع هنم ةفيلخلا نعو كرتلا نع اثدحت رثكأ ىقوش نوكي

 برعلا نع دئاصق ثالث ىلع لمتش هناويد نم لوألا ءزحلا اذهف ؛ لوسرلا

 «كرتلانعو ةفالخلا نع ةديصق ةرشع ىنامثىلع لمتشو « ةلاسرلاو ةكمو

 « ةفطاعلا نم قدأ اسح اعيمج ةرشع ىنامثلا دئاصقلا هذه ىف سعات تنأو

 نع ثدحت ذا ايقوش نأ اهعم دقتعت داكن ةوقو « رعشلا نم رزغأ اضيفو

 مد ةوق ىه ةنيمك ةوقب عفدني امناو « هداؤفهنكي ام ىلمي امنا كرتلا

 . ىلع دمحم ةلالس بلق هب ضبني امب كرتلا ركذ نم ضيفي هلعج دح
 . لوقت امب عنتقتل « ةيكرتلا هدئاصق نم ابأ ًارقت نأ الا كيلع سيلو

 ىتلا ةينانويلا ةينامثعلا برحلا نع ةرماعلا ةميظعلا هتديصق أرقا

 + 1 جفلطم

 ًارقا « نانويلا برح مايآ كرتلل هتيحن وأ « ةنردأ ءاثر ىف هتديصق وأ

 امم اهريغ ًارقا وأ « ىربكلا برحلا لبق تليق ىتلا دئاصقلا هذه نم ابأ

 ىتلا هتديصقك « نانويلا ىلع كارتألا راصتنا رثأ ىلع برحلا دعب ليق

 : اهعلطم

 نع هدئاصق ىوقأ ىنه ةيكرتلا دئاصقلا هذه نأ. اقح نمؤمل كناو

 . ةفطاعو اسح اهقدصأو ثداوحلا

 ىقوشاناك ةريثك لماوع كارتألا ىف تعمتجا دق نأ كلذ عجرم لعلو

 مهنأ قوف  كرتلاف . هاوس زهت امم رثكأ هزهت كلذل تناكف « اهب لاصتا

 نم" ىلع ةدايتسلا ”تاحضأو:ةشمزلا "نيفلسملا ةلقو ةفالخلا قم اونأك

 رعاسشلا قورع ىف مهمد نم ىرجي # ىزيلجنالا لالتحالا اهلشي ةدايس



 . ىبرع نآرقلاو « ىبرع ىبنلاو ؛ برعلا دالب ىف ةكمو « مهراظنأ ةلبقو

  ةيمالسالا ةفالخلا رقم « ةناتسالا بوص # هجتت تناك وأ # هجتت ىهو

 نيملسملا ةفيلخو « كرتلا ةمصاع ةناتسالاو . نامثع لآ نم ةميلخلا ماقمو
 نيح ىلا  هرصبب هجتن ناك نيملسملا ةدحو هينعت علسم لكف . ايكرت ناك
 دقرلا ىلوألا نم دمتسي « ةناتسالا وحنو ةكم , حن # ةفالخلا تيغلأ

 . عفدملاو فيسلا ددم ةيناثلا نمو « ىحورلا

 نم ةكم ىف ىبرعلا قرشلا دالب لهأ نم ملسملا هوجري ام بناج ىلا
 «ةيبرعلاةفطاعلا ىه ىرخأ ةفطاع ءاحنألا هذه ىلا هسن كرحت « ىحورددم

 مهرثكأ « انويلم نيعبس نم رثكأ مويلا ظبرت ىتلا ةغللا هذه ةفطاع ىه
 «مكحتلا ناطلسو ةوقلا شطب نمهريغ هل عضخي امل عضاخ مهلكو « نوملسم

 ىهقرو . اهل ةايح ال اهل ةغل ال ةمأف « انيه أهنأش سيل ممألا ةايح ىف ةغللاو

 « ةغللا ردصم برعلا ماد امو « اهيقر تادآ نم ةقداص ةيآ ةمأ ىف ةغللا

 دنع ب مهلف ةعيرشلا بحاص ماق مهنيبو ؛ ىجولا طبه مهنم لجر ىلعو

 ىلا مهعفدت ةمرح # ةصاخ ةيبرعلا نوملكتي نيذلا دنعو ةفاك نيملسملا
 : مهل ىنامألا ريخ ىنمتو ع مهدجم ميدقب ةداشالاو « مهراثآب ىنغتلا

 4 مالسالاو )م نآرفقلاو « ىحولاو « ةكمو « برعلا ناك كلذل

 ةباغل مهتفالخيو نيملسملا ركذب ديش, ىقوش نكي مل كلذلو « ىضاملا راثآ
 نم ريثكلا ف ىاجتن اناميا ىناعملا هذهب نمؤيل هنا لب « ةفرص ةيسايس
 اذه سفن نم ناميالا غلب فيك .ةريح ىف انكرثت ةروص ىلع هدئاصق

 : ثيدحلا نم الا ءالج انتريحل دحن الف ؟ غلبملا اذه لك ةايحلل بحملا

 . « ادغ تومت كنأك كترخآل لمعاو « ادبأ شيعت كنأك كايندل لمعا »

 ىركذ قهنتديصقو « ةدربلا جمهن و.« ةيوبنلا ةيزمهلا ًارقت نأ كسسحبو

 : اهعلطم ىتتلا دلوملا

 ايايتع هلا :لابمحلا ىلع لعل ....اباثو الس, ةادننغ:ىبلق اوال



 0 ١ د وع

 قلي لاوغ مكحف ةديدقلا تاسأ رثكأ امأف « اهرخآ ىفو ةديصقلا

 وهلي وأ هيف ركفي نأ هلايخ وأ ىقوش لقع ذلي امم كلذ ىوس ام وأ « عئار

 موقت ال ممالا نأ ىري وهف « اهل ىقوش ريدقت ريغتن مل مكحلا هذهو . هب

 ضعب ى ودبي دق ام مغري كلذ ىرب وهو « قالخالا ةماعد ريغ ةماعد ىلع

 « هتدئاف هلو نسح هدنع ملعلاف « قالخالا ىف روهدت نم ةيبوقاأ ممالا

 اعممج اهتكنا ممألا حلصت ةراضحلا تاودأ رئاسو « كلذك نسح ىنغلاو

 هذه تبوق نأ امأف « ةمألا قالخأ تطحنا اذااهترازغو اهيقر نمةدئاف ال

 . ددوؤلاو دجملا ةورذ ىلا ةمألاب عفت ريل فاك هلك كلذ نم ليلقف قالخألا

 نع هلف«قالخألا ىوس ام نأش نم رقحي ايقوش نأ اذه ىنعم سيلو
 نأ هانعم امنكل « تانيب تايآ اهريغو لاحرتلاو لمعلاو نفلاو. ملعلا

 ل ةوعدلا رركب نأ نم لمي ال وهو « لوألا لحملا ىف هدنع قالخألا

 وأ رصم نع اهاوقي ةديصق لك ىف ممألا ةايح ماوق هنأ ىلع حلاصلا قلخلا

 لك هلوادتي الثم حمدأ دق ىنعملا اذه ىف هتايبأ نم ريثكو ©« رصم ريغ نع

 ال ةمكحلا هنأ ىلع عيمجلا هددريو « ذيملت لكو « ذاتسأ لكو « بتاك

 : هلوق ىرت ال وأ « اهفلخ نم الو اهيدي نيب نم لطاب اهيتأن

 اوبهذ مهقالخأ تبهذ مه ناف تيقب ام قالخألا ممألا امناو

 ناكنا نوفرعي ال نوريثكلا حبصأ نأ نسلألا ىلع هرتاوت نم غلب دق

 نأ نوديري مهنأل الا برعلا مايأ ىف ةرهازلا روصعلا ءارعشل وأ ىقوشا

 ىف قرشلاو رصم رعاشل هتبسنب « مهل هلثم نم هريغو تيبلا اذه رخف نوكي
 ظ :ةييعرل جوخ

 سفن ىلع ةطلستم ةوق ىه ىتلا ةينطولا ةفطاعلا ماقم بناج ىلا 4

 هذهب اذخأ دشأ تناك امبرو « ةوق اهنع لقت ال ىرخأ ةفطاع موقت « ىقوش

 رعاش ىقوشف ؛ ةيمالسالا ةفطاعلا ىه كلت « اهتتنرعاشل ةراثاو سفنلا

 ملسمملا ةفطاعو « قرشلا رعاشو رصم رعاش هنأ امك « نيملسملاو مالسالا

 بوص هخنت ىهف : نيموق ىلا مث « نيتهج ىلا ةريخألا روصعلا ىت> هجنت
 نيملسملا ةبعك ميهاربا ماقمو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا سأر طقسم ةكم



 ا جم

 تاوامس ىلا ايندلا ةايحلا ىوتسم نم كب عفرتف رعاشلا سفن ككلتمتو

 عقت الف كسفت هسمتلت تناك ىذلا ىنعملا كيدهي ىقوش نأب كلذ دلخلا

 ضيبني ام لك ةفطاع لبنو لايخ ومسو ةوقو حوضوب كمامأ مسريو « هيلع
 ٠ كداؤف هل زتهيو كللق هب

 ضيفي ام ناك كلذل « تابثلاو ءاقبلا ىنعم راثآلا هذه ىلع مدقلا علخ

 الو « ثداوحلا هعزعزت ال « ايقاب اتباث قرشلا رعاش حور ىلا ىحولا نم

 دقوءاهراثآ مهتيشح وأ 6م اهيف مهثاجر غلبمب 4 ارابكاو اراعصا ٌثداوحلل

 دازاوشنل عادو ىف امهادحا : ناويدلا نم لوألا ءزحلا اذه ىف نيتزواجتم

 : اهعلطمو رمورك

 ؟ الينلا سوسي نوعرف تنأ مأ  اليعامسا دمع مأ « مك مايأ

 : اهعلطمو « رصم ةكيرأ ىلع لماك نيسح ناطاسلا ءاقترا ىف ةنناثلاو

 اليتلا لظي معتيب لازال اليعامسسا لآ مك يف كلملا

 صاخشألاو ثداوحلا ىلا نيتديصقلا نم لك ىف رظني رعاشلا ىرتف

 . نيتديصقلانيتاه ريغ ىف اذه لثم دجت مث « ىرخألا ىف اهيلا رظني !ه ريغب
 برحلا لبق ملاملا باصأ ىذلا بارطضالا الا ةلع نم كلذل سيلو
 باتكلا ةباتكو نيركمملا ريكفت ىلع رثألا ميظع لازي ام ىذلاو . اهدعبو

 . ءازكبقلا رعضشو

 سانلل رقتسي ال ىتلا نوئشلا ضعب ىف ثداوحلاب رثأتلا اذه نأ ىلع

 ال « ضرفلا نم ايلاخ امكح اهيلع خيراتلا ردصي نأ لبق ىأر ةداع اهيف
 هذه نم لغش ال دعب وهو « اهيف ناك ىتلا دئاصقلا ةعور ىف ءىش رثؤي

 لافت :ىتلا دئاصقلا ىف ديزي ال ىقوسش ناف « اقيض ازيح الا دئاصقلا

 لالغت تايتبأب اثيداعلا_اذييول ريشي نأ ىلع ثيدارحلا_ىم_تاعت ةلسانل



 دس و دس

 « مدقلا تاياهن ال نم ايتآ « ىضاملا جوم قوف اعفدنم « اقفدتم ثداوحلا

 « همئاسن ليج لك اهيلا عفدي « ديعبلا نامزلا كلذ ةهلآ ةراثيق وه اننأك
 ملألا وحشو © اورهط ةردسملا مينارتبو 4 سعنلا جيزاهأب ودشتو ىنعنتف

 . )١( انايحأ

 سيلو . اهقامعأ ىلا بهذي رثأ رعاشلا سفن ىلع ىخامللو مدقللو

 لامر نيب همثحم ىف لوهلا وبأ اذهو « هلح ىف لقعلا راحب ام مسالطلا

 ةعور ىف وهو « رمقلاو سمشلا نمو راهنلاو ليللا نم اتا رثكأ ءارحصلا

 تون» باشلا كلملا اذهو « اهددحت ماودل ءامشألا رابهنا ماود اهرسأ ربع

 0000 ا اي ا ولا تايوتا هزبق شن 4ةناوقا خنع

 بناج ىلا  سفنلا ىف ريثت راثآلا نم اهاوسو هذه « ملعو نف لكب ىرزب
 تلمك ةراضح نم اهنف ةقدو اهعنص عادبا هيلع لدي امو ةرهاظلا اهتروص

 «لزألاراوغأى لا مدقلا ىف بهاذلا ىضاملاةروص  ةراضحلا عا ونأ لك اهل

 وملا نم اهثلبم ةربعلاو ةظعوملا ةغلاب ىناعم ىقوش ةيرعاش نم ريثتو
 . ةمظعلاو

 توتو « لوملا وبأو « مارهألا حفس ىلع : هدئاصق أرقت ذا تنأَو ئ
 ءاسهتباهمو اهتسادق ىف ىضاملا اذه ةروصب روعشلا كزهي نومآ خنع

 )١( اهان رتخا ىتلا تايبآألا هذه ىف لاقتنالا رظنا :

 اديس نايتلا ىف يل نبع مآ ناسف تاشفين تاجيل لق
 ا تب ومال تياقو ن ونعرف متازع نع ايجلا لفخإ 101 00

 ءاليل رار انيك اوربت رن عتب تو توزع نانتتعذ اونا اوضمعَر
 ءاريبشنب رابش دخبف 5 كليلوس انأف .ةزناهحخقف هوتأ ام ةسميزغ نكت نا

 ءاييبييبينآلا كب تدطنطالاو زييلل ةييتنمقاموي اي عيراببلا كاب اال

 ءاسأبلا هداؤف لزلا# ىل قانيلذ زينؤييفلا نكلابسملاب عرج

 ءا_فخلاو اتننه رع رهدلا جعزأ ىثات لاي _ سالتسلا ىف نوعرف تند

 نعوبأو نضصخاوش ىداعألاو ١> ءأ دو ورح قاوذلا دشن
 ءاقنعلا ةعمد نو _تغطغعرفو ن وعرف عمد اورظنيل اوداراف



 مدس أ ميسم

 نيملسملا فطاوعوةقفتمهفطاوع تناك كلذل . نامثع لآ دالب ىف فطعلا نم

 ممأل ريخألا لثوملا ةفيلخلا ىف دوري كارتألا زرايصتا دعب اوناك نيدلا

 . اعيمج مالسالا

 نوكسي لآ كلذ هيلع متحف « باشلا ريمألاب باشلا رعاشلا لصتا

 سوفت ىف ال « اعيمج نيملسملا سوفت ىف ةنيمكلا لامآلاو لويملا نع ربعملا
 ؛ ةايحلل هليم ةتايح لوأ نم هسضت ىف عمتجا كلذبو « مهدحو نييرصملا

 مهصرحو اعيمج نيملسملا ناميا عم« اهب عاتملا ىلع هصرحو « اهابا هبحو

 ةيبيلصنيعب مهيلا رظنتىتلا ةيبرغلا ممالا ءازاب « مهنايك ىلعو مهتدحو ىلع
 ةئيبلا نمو ةايحلا فورظ نم هسفن اهلثمت ىتلا ةيحانلا هذه تناكو « ةتحب

 :هسفتةعيبط ىه ىتلا ىلوالا ةيحانلا نم هرعشل ءاحيتسا رثكأ « هب ةطيحملا
 : ايد دج حبصيو « رطخ ىف هنطو ىري ىذلا ىوقلا لجرلاك كلذب ناكف

 ؛ مظعألا دئاقلا حبصيو « برحلا فقاوم لك ىف قوفننو « الساب ايدنجو

 ةياغ اهب ديعسلا « ةمعنلا قيدص هتيأرل رطخ ىف نكي مل هنطو نأ ولو

 . ةداعسلا

 ىحوأ هرعش نم ةفئاط هيف ىقوش ناويد نم لوألا ءزحلا اذهو ع

 ىتلا هدئاصق ىلوأو « نيملسملاو برعلاو نيدرصملا لثمم هنأ ىلع اهب هيلا

 : اهعلطم

 ءاجرلا لقت نمب امهادحو ءاملا اهاوتحاو « كلفلا تمه

 ضيفت ةفطاعلا قداص ىرصم ةفقو رعاشلا اهيف فقو « ىلع دمحم ءانبأ

 دحمب ارخف سفنلا ءىلتممخيراتلا اذه هضرعف هارت تنأو « خيراتلا همسا

 تارتف رصمب رمتنيح انيزح افسآ «هارذ ايلع ىلا دجملا اهب عفتري نيح رصم
 ؛ هدعب ىتلا لايجألاو هليج لهأ مئازعل ازفاح « ممهلل ازفتسم « ةلذو ملظ

 . هتمظعو ىضاملا دجم اوديعي ىك

 عم ريسس رازتتسالا ىلا فسألا ىلا رخفلا نم هلاقتتا 7 هأرتو



 سوبلىلا هبعفد رعاشلا دنع ىناسفن فعضب نيلاحلا ىأ ىف رعشت ال تنأو

 هثلتمملا هتيرعاش ةوقب ىقوش كرمه اعيمج امهيف تنأ لب « هحور ريغ حوو

 . ناببالا رونب اهضيخ ىشيعلا عا_تسس شيمر ةوتلا و. الزيخنو ةائخ
 نيده نيب هسمت ىف ىقوش عمج فيك 7 جاودزالا اذه ناك فيك

 مدق نم اهيف امبو ةيمالسالا اهتراضحب ةيبرعلا ةايحلا رعاش + نيرعاشلا
 هنع فشكن امو ملعلا مكحل ةعضاخلا ةيبرغلا ةايحلا رعاش نيبو : نامساو

 7 ديرلج نم موه لك

 ةدحاو صض ى جودزت دقف . ةدقعم ةقيقد ىلوألا ةرظنلل ودبن ةلآسم

 افوسليفدحاولا لجرلان وكيف « جاودزالا حيبي ام ةلصلا نم امهنيب ناتايح

 ارعاش لجرلا نوكي نأ امأف « ريتلوف ناك امك وأ ىرغملا ناك امك «.ارعاشو

 جاودزا ةمسقةدحولا هذهعم ةمسقم هسفن نوكت مث « رعشلا هتايح ةدحو

 ضيفي امكرعشلا هنع ضيفي عوبطم رعاش ىف بجع كلذف « ىقوش وحن ىلع
 . مامغلا نم رطملا لمهن امكو « عبنلا نم ءاملا

 نأ كلذ « هيلا ىدؤي نأ نم رفم نكي مل ابيس جاودزالا اذهل نأ ىلع

 : رعاش ناك « ةايحلا ,لوسر هبابش عبط ىف ناك ىفوش

 نهذ هيه يقف سف. ر.يسجلا اهبييأك تح

 قيفوت ويدخلاهبثعب دقف « هسفن كلم ىف نكي مل بابشلا اذه نكل

 ىفناكو « اقوفتم ارعاش كلذ لبق نم ناكو 6 ابوروأ ىف همولع متيل اشأب

 ىلا داع املخ . هسضن هايا همهلت امك لوقلا لسري باش رعاش لكك هقوفت

 هاون قئارو ءاعفك اراض انثا سنا ساعد لاثعلا' ريمآلا# لصتا رصم
 ءىجوف ام عمو . باهي ال امادقم ةباشلا هحور هتلعح شرعلا ىلع هل اونص

 راذتعالل هرطضا امم  نادوسلا ىف شيحلا ضرع ثداح ىف هتبالو لوأ هب

 ؛ ةرماغم نم ليعامسا هدج هيلا عفدني ناك ام ىلا هعفدي هبابش ىقب دق

 تسيلو مهنيبو هنيب ةموصخلا لعج رصم ىف ىزيلكنالا لالتحالا مايق نكل
 ليلق ريغ ءىشب نايحألا رثكأ هيلا اروظنم ناك دقل لب « كارتألا نيبو هن
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 ءادلا ىه تناك ىتلاب ىنوادو ءارغا موللا ناف : ىمول كنع عد

 : لوقي ناك ىذلا ساون وبأ وه

 قدص باي ىف ودع نع هل تفشكت بيبل ايندلا نحتما اذا

 ةدهازلا ةمكحلا امو 4 حورلا ىف احاودزا ساون ىبأ نم اذه سيلف

 اهأحلأف « فعضلا اهفاخأف « اهتفعضأف ةذللا اهتدهجأ سمن روتف الا هدنع

 ثيلت ال كلذل « ةيوتلاو هللا راظفءتسا ىلاو « دهزلاو ةمكحلا ىمح ىلإ

 وه كلذو « ةحابالاو فرتلا ميعن ىلا دوعت ىتح ةوقلا اهدواعن نأ هسفن

 كلذو « ءانثتساو اضرع الا ساون ىبأ رعش ىف دهزلا ىرت ال كنأ ىف رسلا

 ريغ اهبحاص امنأك « ةلقتسم امهنم لك موقت ةايحلا روص نم ناتروص
 : ارم تنأف « رخآلا

 يشل« هيك دش يع 3. لن ردا اجرت ردا" ةاكيتسملا

 : ًارقت' وأ

 قاتم نلاد يمهل ةفايشإم اسبلت قائل باخ اهتاق « يلو. ناضمر
 رعانش « اهتمعنو اهعاتمبو ةايحلاب مرغم رعاش ةرضح ىف كارتف

 : اهعلطم ىتلا ةدربلا جهن بحاص نع فالتخالا دج هحور فلتخت

 مرحلا رهشألا ىف ىمد كفس لحأ ملعلاو نابلا نيب عافلا ىلع مير

 : لو ىذلا ةيزمهلا بحاصو

 هايف مسبب نذامزلا مفو ءامض تانئاكلاف « ىدهلا دلو

 ىف نارواجنت' ةايحلا روص نم دناتروصلا ناتاه وأ « ناحورلا ناذهو

 كلذل تنآو « اهناطلسو اهتوق لك ىفىهو اهنع ناردصتو « ىقوش سفن

 نيحو « اهتذلو اهعاتمو ةايحلاب اياجعا ءىلتمت نييلوألا نيتديصقلا رقت نيح
 « هتلاسرو قحلا حدرو نذاميإالا ةيلكن اباجعا دشأ نوكت نيتيناثلا ًارقت



 هج ا م

 ءارعاش قلخ ىقوشو ؛ تبدهو تمظن دق نوكت نأ دعب ةايحلا ىلا ردصت

 لماوعلا هذه لكل ناك كلذل ؛ سانلا رئاس رثأتب ام فاعضأ رثأتن رعاشلاو

 . هتايح ىفو هرعش ىف داب رثأ

 رثاتو ابروأ ىف هتسارد مت أ مث“ رصم ىف سرد ىقوش نأ عمو

 دقق « اريبك ارثأت 9 رعشلابو ةيبروألا ةايحلابو ير طسولاب
 هرثأت لظ امك « هرعش ىفو هتايح ىف ارهاظ انفصو ىتتا ةئيبلاب هرثأت لظ

 كتعجارم نيح رعشت داكتتل كناو . كلذك امهيف ارهاظ ةيبروألا ةئيبلاب

 نيفلتخم نيلجر مامأ كنأك  اعيمج اهرشن متي نأ دعب  هناويد ءازجأ

 . ةدابعلاو سيدقتلا

 نمؤم امهدحأ : رخآلا لجرلا ريغ نيلجرلا دحأف اذه ىوس اميف امأ

 ةلود نم لعحبو « نيملسملا ةوخأ سدقتب ملسم « ناميالاب سفنل نا رماع

 ميكح « هماهلاو رعسشلا ىحو هثدا وحو هنوئش هيلع ضيفت اسدق ةفالخلا

 عسبستت ةيبرعلا ىري ةغللا ف ظفاحم « اهماوقو ةايحلا كالم ةمكحلا ىرب

 ايند لجر رخآلاو « لايخ لكلو ةركف لكلو ىنعم لكلو ةروص لكل
 عسق حماستم « اهتاياغو ةايحلا لامآ ريخ اهميعنو ةايحلاب عاتملا ىف ىري

 ددجم؛ مهينامأو سانلا نم رخاس « هلك دوجولا اهعم عستو ةناسنالا هسفن

 هبابشل وأ نم ىقوش رعش ىف رهاظ جاودزالا اذهو « ىنعمو اظفن ةغللا ىف

 تاكو > مويلا ةيلغلا ميدقلاب هرثأتل لك ناو 6 رضاحلا تفقولا اذه ىلإ

 . اليلق الا ىقوش رعش ىف مويلا رهظن ال رخآلا لجرلا راثك

 ىذلا ساون ابأ ناو « ءارعشلا نأش ىسفنلا ج جاودزالا تا لقت الو

 : لوقي ناك

 رمخلا ىه : ىل لقو ء ارمخ ىنقساف الأ

 رداوجلا» لكما اذا .1زسأ قست الو

 : لوقي ناك ىذلاو
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 وه هب ةيكرتلا ةلودلا تييصأ ىذلا لالحمضالاو فعضلا اذهو

 نيكسستمكارنألا ازغ نيح ىلع دمحم ىلع نودقحب ال نيملسملا لعجح ىذلا

 : رعاشلا لوش

 قيس[ 6 طاوس لا ا ديرا دك نح

 ١ه.76ب/ ةنس ىف ايكرتو ايسور نيد اهران تبش ىتلا برحلا نأ ىلع

 مدهنت نأ كشوت تناك ةفالخلا ةلود ىف الامآ نيملسملا سوفن ىف تيحأ

 . راهنتو

 عهريغ فطع ايكرت ىلع نوفطعي دهعلا كلذ ىلا نويرصملا ناك دّتلو

 نوديربو اهنع مهلالقتسا ىف نوركفي ادبأ اوناك مهنكلو « نيمململا نم
 هردصتسا ىئدلا نامرفلا دعب اديعب كلذ ىف لمألا نكي ملو « هقيقحت

 اهل عيرشتلابو « ةلودلا ةراداب هيف لقتساو ١ما7+ ةنس ىف اشاد ليعامسا

 ىلع مهفطع ناك كلذل « اهعماطمو اهتاجاحب موقي ىذلا شيجلا ءاشنابو

 املف « هيف ةيسايسلا ةيعبتلل رثآ ال تحب ىنيد روعش نع اثعبنم ايكرت
 ء رصم ذويد مساب هيلع اتضقو « ليعامسا لامآ اسنرفو ارتلكنا تمطح

 « ةسارعلا ةروثلا دعب رصم لالتحاب ا ,تلكناتهتتاو « هعلخ ىلاامكرت اتعفدو

 ىف اهلخدتب نويرصملا سحأو « ءالجلاب اهدوعو لالتحالا دعب تثكنو
 تبثو « مهيلع اهتدايسب مهمربت 'فعضو « ايكرت ىلع مهفطع دتشا « مهنوئش

 مهيف تيوقو « مالسالا لود دراطت ةينارصنلا لود نأب نيقبلا مهدنع

 ةبمالسالا ةراضحلا ثعب ىف ظاشنلا دازام كلذ نم ناكو « ةينيدلا ةعزنلا

 . رصم ىف ىبرعلا بدألاو

 دمحأ ) دجو ةصامتحالاو ةنسايسلا لماوعلا هذه طسو  ؟

 « هامح ىف ًاشنو هراوج ىف بشو « ليعامسا بابب » دلو « « ىقوش

 نوكَت نآو « ةيسايسلاو ةيعامتج الا ةثنلانا ةلدف ثا قل نكت

 لماوعلا هذه لوصأ هيف كبتشت ىذلا حرسملا نم 'اهبرقل اهب. ارثأت رثكأ
 مث « روصقلا ةايح هب ىغقت ام هيفخب ابارطضا هيف برطضتو « اهبابسأو



 دحر“ 1 دودع

 ةسارعلا ةروثلا تناك مث ء ةوفلاو جضنلا ليبس ىف تراس ليعامسا

 ىماس : لاثمأ نم 0 رباكأ ةيرعاشل اراثم ثداوحلا نم اهات امو

 حور ناك نابش لايخل ايحوو « ىربص اشاب ليعامساو « ىدورابلا اشاب
 رولا بدألا ىف خفني ام اهنم ضيفيل ائيهتم « مهسومنب !ذخ رعشلا

 . ةوقو احور

 ةنس رصم ىف ةيسنرفلا ةلمحلا نيب ام تضقتا ىتلا ةرتفلا تناكو

 ةرتفا١84 ةنس ىف ةيبارعلا ةروثلا رثأ ىلع اهابا زيلكنالا لالتحاو امة.

 صقنت برح امهنيب بشت نأ ريغ نم نمزلا نم ةبقح رمت نكت ملف « ايسور
 ىلع دمحم عفد ىذلا وه ايكرت فعضو « ةينامثعلا ةكلمملا فارطأ نم

 ارتلكنا هيلع تبلآت ىتحةناتسالا نم برتقي داك ام هنكل « اهوزغ ىلا

 7 وو 4 همايق مهجعزي نأ ةفاخم اسمورو اسنرفو

 عاش أفلا دورتي اذا 6 ناكر : اير لأ لطب هوت ثاعت جيب

 ىلا لودلا كلت سفن نم ريغي مل ةديقعلاو ىأرلا ةيرح ءىدابم رشن نم

 نم نانداهتإ ال' نيمصخ برغلاو قرغلاو ةيحسمملاو مالسالا نم تلعج

 . ةظيفح ىلع عولضلا ىوطنت نأ ريغ

 009 ىلع مع داش ملف ضرألا راطقأ ىف نوملسملا امأف
 ةراغلا نشن' تمن ال تناك « ةصاخ امسورو ةفاك ةمسوروالا لودلا نأب كلذ

 ةروطارنمالا بورح تهنتادقف « مهفعض ىلع افعض مهديزتو كارتألا ىلع

 تفلاحت مث « رتسيندلا ىلا ةيسورلا دودحلا دمب ١84 ةنس ىف انرتاك

 ةلودلا مسج نم نانويلا نخلسو « 1894 ةنس ىف اسنرفو ارتلكتاو ايسور
 « مرقلا برح تناك 180+ ةنس ىفو « ةلقتسم ةكلمم اهنمقأو « ةينامثعلا

 سنجلا حاسنكا نمو ايسور نايغط نم اسنرفو ارتلكنا فوخ الولو
 اوذفنلو « لبق نم اولان امم رثكأ ايكرت نم سورلا لانل « ايوروأ ىفالسلا
 . ايروأ نع كارتألا ءالجاب مهجمانرب



 مترات سب
 لوألا ةعبطلا ةمدقم

 لكيه نيسح دمحم روتكدلا ملقب

 ةنس ىف اهيلإ ةيوسنرفلا ةلمحلا مودق نيح ىلا رصم تناك ب١
 ضعب رورم نم ناك ام الخ « ابوروأ لودب كاكتحالا نع ةديع 4

 تناكو. قرشلاو برغلا نيب مهتدوعو مهباهذ ىف اهضرأب رجاتملاو راجتلا

 اهيف دوست ب ايكرت ةدايس تحت ى كيلامملا دادبتسال اهعوضخ مكحب
 ةكرحلا تناكو « عفنلا هيلا رحب امل اهئارمأ نم لك لمعيو « سمئاسدلا

 غلبو « ةينامثعلا ةلودلا دالب رثاس ىف اهدومخ اهيف ةدماخ ةيبدألاو ةيملعلا

 روصعلا فلتخم ىف اوناك نيذلا « ىمالسالا هقفلا ءاملع ىلدت نأ كلذ نم

 امأف « رصعلا كلذ ىف مهجاتت دسفو مهطاشن رتفو « اهتنيزو رصم رخف
 ناطلس دتما ذنم ةمئاق رصعلا كلذ ىلا هل مقت ملف رثنو رعش.نم بدألا

 «سايا نبا وأ ىتربجلاك ابتاك أرقت نيح بجعتل كناو « رصم ىلع كلرتألا
 هذه تناك ارعش بدألا راثآ نم هيف ام مقسلو « هتغلو هفيلأت فعضل

 . ارثن مآ راثآلا

 ةلمح عم تراسو « اهيف اولغلغتو « رصم ىلا نويسنرفلا ءاج املف

 مل ةايحلا رهاظم نم اديدج ارهظم نوبرصملا ىأر « ءاملعلا ةلمح دونجلا

 ٠ دهع هب ريخألا مهخيرات ىف مهل نكي

 مهنيب نمو 6 داوقلاو عانصلاو نوسدنهملاو ءابطألا مهنيد نم ناك

 اهنكلو « رصم ىف ىبرعلا بدألا دهع نويحي هذيمالتو: عفار كب ةعافر ماق

 اليثض اهرونزابرس ناك كلذل « ليوط ضام تاملظ اهب ظيحت ةايح تناك

 دمع ناك املف « هدعب ام هل اءدب تناك كلذ عم اهنككل « ىدملا ريصق
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 وزعم ةدوعلاراد
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